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Podstawa prawna: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami  art. 
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1129), zwanej 
dalej ustawą Pzp. Właściwą procedurą przeprowadzenia niniejszego postępowania są przepisy dla 
zamówień nie przekraczających kwotę 214 000,00 €. 
 
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem 
miniPortalu, strony WWW Zamawiającego i poczty elektronicznej Zamawiającego. Szczegółowe 
instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: www.uzp.gov.pl/e-
zamowienia2/miniportal /https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Szpital Rejonowy w Raciborzu im dr Józefa Rostka 

ul. Gamowska 3 

47-400 Racibórz 

Tel.: 32 7553737 

Fax.: 32 7555049 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia oznaczone jest 
znakiem 20/2021  - Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się 
na ten znak. 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.szpital-raciborz.org 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

www.szpital-raciborz.org   

 
 

II.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Rejonowy w Raciborzu , 47-400 
Racibórz, ul. Gamowska 3, tel. 32 755 37 37; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu jest Pani 
Jolanta Bieńko-Robak, adres e-mail: jrobak@szpital-raciborz.org, nr. tel. 32 755 50 71;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 20/2021– dostawa 
odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego prowadzonym w trybie podstawowym; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   



3 
 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 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; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− 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. 

** 
Wyjaśnienie: 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. 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 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. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 
1 p.z.p. oraz zapisy niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.   

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa  w art. 3 ustawy p.z.p. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 i 96 p.z.p. 
7. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji 

opisanej  w art. 261 ustawy Pzp. 
10. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów. 
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 
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15. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY. 

16. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne 
lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych 
parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego 
określonych w formularzu cenowym nr 20/2021, stanowiącym załącznik nr 1: 
 
- pakiet nr 1– testy paskowe z ciągłym gradiantem stężeń antybiotyku do badania                
   lekowrażliwości bakterii typu (typu E-test), 
- pakiet nr 2 – podłoża do oznaczania lekowrażliwości oraz krążki diagnostyczne do    oznaczania 
lekowrażliwosci i identyfikacji 
- pakiet nr 3 –testy do wykrywania Clostridium difficille w kale, 
 -pakiet nr 4 – testy do szybkiej identyfikacji, 
- pakiet nr 5 – test do wykrywania karbapenemaz, 
- pakiet nr 6 – podłoża na płytkach, probówkach, 
- pakiet nr 7 – podłoża chromogenne na płytkach, 
- pakiet nr 8– testy do wykrywania Norowirusa w kale, 
- pakiet nr 9 – surowice do aglutynacji szkiełkowej, 
- pakiet nr 10– zestaw lateksowy dla E.coli, 
- pakiet nr 11– testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości grzybów, 
- pakiet nr 12– szybki test do wykrywania Rotawirusa i Adenowirusa w kale 
- pakiet nr 13– lateksowy płytkowy test do wykrywania reagin kiłowych (RPR), 
- pakiet nr 14– testy lateksowe do wykrywania antygenów w płynie mózgowo-       
rdzeniowowym, 
- pakiet nr 15– zestaw do diagnostyki mononukleozy zakaźnej, 
- pakiet nr 16– szybki test do wykrywania wirusa RSV i Adenowirusa w drogach    oddechowych, 
- pakiet nr 17– szybki test do wykrywania Campylobacter, 
- pakiet nr 18– szybki test do wykrywania Legionella w moczu, 
- pakiet nr 19– generatory, 
- pakiet nr 20– podłoża transportowe, 
- pakiet nr 21– biologiczne indykatory sterylizacji, 
- pakiet nr 22– drobny sprzęt, 
- pakiet nr 23– barwniki do barwienia, 
- pakiet nr 24– osocze królicze,  
- pakiet nr 25 – odczynniki chemiczne,  
- pakiet nr 26–ezy platynowe, 
- pakiet nr 27–olejek imersyjny do mikroskopii, 
- pakiet nr 28– dzierżawa aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dostawą 
podłoży; system automatyczny do wczesnego wykrywania bakterii i grzybów we krwi i płynach 
 ustrojowych, 
- pakiet nr 29– dzierżawa  automatycznego analizatora mikrobiologicznego do  identyfikacji  oraz 
oceny lekowrażliwości  drobnoustrojów  wraz z dostawą testów,  
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- pakiet nr 30-Zestaw do przechowywania (w temperaturze od -20 °C do – 80 °C),  
kolekcjonowania i odzyskiwania szczepów bakterii typu Viabank,  

 
sukcesywnie wg bieżących potrzeb, łącznie z rozładunkiem i przeniesieniem do magazynu 
laboratorium mikrobiologicznego Szpitala Rejonowego w Raciborzu, przy ul. Gamowskiej 3.  
 

2. Kod CPV: 33.69.65.00-0 odczynniki laboratoryjne.  
 

3. Dostawa – transportem wykonawcy, na koszt własny – odczynników, odbywać się będzie 
średnio 1 raz w miesiącu, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych, od złożenia zamówienia 
przez Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego. 

4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się 
poszczególne pakiety wykazane w załączniku nr 1 do SWZ. 
Brak oferty cenowej nawet w jednej pozycji danego pakietu spowoduje odrzucenie oferty 
w tym zakresie. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączania poszczególnych pozycji z 
wyszczególnionych pakietów.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie 
nie więcej niż - 20% wartości umowy, ponieważ ilości poszczególnych pozycji określił 
szacunkowo. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w ramach zawartej umowy asortymentu 
ilościowego w pakietach w zależności od potrzeb, z zachowaniem cen jednostkowych i 
wartości umowy, po uzyskaniu zgody wykonawcy. 

8. Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – określono w Załączniku nr 1 
(Formularz cenowy nr 20/2021). 

9. Odczynniki do diagnostyki in vitro sklasyfikowane do list A i B muszą być zarejestrowane w 
Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych w Polsce, natomiast pozostałe odczynniki do diagnostyki in vitro muszą 
posiadać znak CE. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego odbioru odpadów opakowaniowych, tj. 
wszelkich opakowań, w tym opakowań wielokrotnego użytku wycofanych z ponownego 
użycia (zgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz. U. z 2013 r. nr 
888), po substancjach i preparatach niebezpiecznych (zgodnie z art. 2 Ustawy o substancjach 
i preparatach chemicznych  Dz. U. z 2011 r., nr 63, poz.322 ze zm.).  

11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 
lub preparatu niebezpiecznego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wraz z pierwszą 
dostawą odczynników.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia Świadectwa 
Kontroli Jakości, dla każdej serii dostarczonego wyrobu.  

13. W przypadku zamówień podłoży suchych, gotowych krążków antybiogramowych , testów 
paskowych z ciągłym gradiantem stężeń antybiotyku do badania  lekowrażliwości bakterii 
typu (typu E-test), wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem 
zamówienia Świadectwa Kontroli Jakości dokonanego w oparciu o wytyczne CLSI/EUCAST 
dla każdej serii dostarczonego wyrobu. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru w 
terminie nie dłuższym niż 48 godzin. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta w załączniku nr 1. 
16. Na żądanie zamawiającego, w przypadku powstania wątpliwości co do zgodności 

zaoferowanego wyrobu z warunkami SWZ, wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie 
(maksymalnie do 48 godzin, w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), 
dostarczyć próbki zaproponowanego przez siebie asortymentu. 

17. Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia, opisu w 
języku polskim, wszystkich dostarczonych produktów. 
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18. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem 
zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych 
parametrach po cenie jednostkowej wskazanej w ofercie. 

19. Warunki określone przez zamawiającego dodatkowo na poszczególnych formularzach 
cenowych (pakietach) muszą być spełnione przez oferenta. Brak wymaganych dokumentów 
spowoduje odrzucenie oferty. 

20. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety. 
21. Zamawiający prosi o załączanie do oferty Formularzy cenowych również w formie 
edytowalnej (exel).  

 

V. PODWYKONASTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w 
realizację zamówienia, jeżeli są już znani. 
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w 
odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  
 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy realizować, sukcesywnie wg 
rzeczywistych potrzeb zamawiającego, od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.   

2. Miejsce dostawy: Sukcesywnie wg bieżących potrzeb, łącznie z rozładunkiem i 
przeniesieniem do magazynu laboratorium mikrobiologicznego Szpitala Rejonowego w 
Raciborzu, przy ul. Gamowskiej 3. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału  w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów:   
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:   
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 
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VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego 
zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa: 

1) w art. 108 ustawy Pzp. 
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4, 6-10 ustawy Pzp 

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 

i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 
łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli 
uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
IX. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 
1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych przedmiotowych 

środków dowodowych, potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez Zamawiającego:    

1) oświadczenie, iż oferowane odczynniki posiadają świadectwa dopuszczające do 
obrotu na terenie RP, 

2) dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania 

zamawiającego: 

a) posiadane atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty do użycia w 

placówkach publicznej służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 07, poz. 679),    

b) pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, 

c) wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty (prospekty, 

broszury, dane techniczne, itp. – w języku polskim). 
2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy wykonawca 

nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie. 

3. Powyższego pkt. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 
złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 
środków dowodowych. 

5. Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 
oceniające zgodność. 

6. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których 
mowa w  art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną 
producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub 
sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich 
uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 
wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez 
niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria 
określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania 
związane z realizacją zamówienia. 
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X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
 

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego (załącznik nr 3 i 4 do SWZ). Powyższe 
oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

b) Jeżeli dotyczy  Oświadczenie konsorcjum (załącznik nr 7), 
c) Jeżeli dotyczy Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby 
(załącznik  nr 8), 

d) Jeżeli dotyczy Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art.118 
ust.3 Pzp (załącznik nr 9 do SWZ). 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 
którym mowa w ust.1 a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 

3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.a) 1 stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

5. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego,  wymagane od 
wykonawcy obejmują:  

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z 
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia  o przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału  w 
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – (Załącznik nr 5 do SWZ).  

6. 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 art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność.  

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia 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 oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r.  w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
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technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 
XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie 
do realizacji którego te zdolności są wymagane.  

3. 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 (jeżeli dotyczy). – załącznik nr 9 
do SWZ 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 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. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału  w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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. 

7. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania 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.  

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X 
ust. 1 SWZ, 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, zgodnie z 
katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ. 

 
 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności 
wskazanie: 

a) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia,  o których mowa w Rozdziale X ust. 1 a) SWZ, składa każdy z wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie,  z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli 
dotyczy- załącznik nr 7). 

5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 
(BZP lub ID postępowania). 

3. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust.7 adres 
email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 
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 (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

4. Pytania należy składać również w formie edytowalnej. 
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania zostanie umieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona jest SWZ. 

6. Znak sprawy: 20/2021 
7. Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital-raciborz.org 
8. Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz 
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  

W zakresie formalnym: 
Leszek Gołuchowski: przetargi@szpital-raciborz.org; tel. 32 755 50 80 
Kalina Barlik:  kbarlik@szpital-raciborz.org ; tel. 32 755 50 77 
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W zakresie merytorycznym: 
Jolanta Chmiel - Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego, tel. 32 755 51 71, 
mikrobiologia@szpital-raciborz.org 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

I. Informacje ogólne  

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 
do „Formularza do komunikacji”. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania  z systemu miniPortalu oraz Warunkach 
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „formularza do komunikacji” 
wynosi 100 MB.  

4. 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 Zamawiającego. 

5. Identyfikator postępowania oraz link dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
stanowi załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście 
wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z 
zakładki Postępowania na miniPortalu. 
 

II. Złożenie oferty 

1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” 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 pocztowej lub skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym (rekomendowany format danych .doc, docx, .rtf, .pdf). 
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie  z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów 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 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę.  
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6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 
został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini portalu. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

 

III. Miejsce  oraz termin składnia i otwarcia ofert; 

Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferty należy składać, za pośrednictwem miniPortalu, nie później niż do 03.12.2021 r. do godz. 10:00 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 03.12.2021 r. o godz. 10:15.  
2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp. 
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po 

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

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była 
zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  
 

IV. Dokumenty składające się na ofertę: 

1. Na ofertę składają się: 

a) Podpisany i wypełniony Formularz ofertowy, wg wzoru-  załącznik nr 2 do SWZ, 

b) Podpisany i wypełniony Formularz cenowy, wg wzoru- załącznik nr 1 do SWZ, 

UWAGA! W przypadku nie dołączenia do Oferty Formularza ofertowego lub cenowego, 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, 

c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia-wymienione w rozdz. X  ust.1 

SWZ (załącznik: 3,4, jeśli dotyczy:7,8,9), 

d) dokumenty i oświadczenia- wymienione w rodz. IX ust.1 SWZ, 

e) Pełnomocnictwo- w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika. 

 
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy 

sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez 
Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z 
zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą 
być składane wraz z  tłumaczeniem na język polski. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) 
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  
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6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone 
pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane 
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo 
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 
r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami)). 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich 
oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z 
Wykonawców ubiegających się wspólnie  o zamówienie, oddzielnie musi 
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 
108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4, 6-10 ustawy Pzp, 

b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich 
w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 5), 

c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z 
pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 7 lit. b), 

d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie 
zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia.  

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 
 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY  ORAZ OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z 
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego oraz Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 1-2 do SWZ 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 
umowy określonymi  w niniejszej SWZ. 

3. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 4 kryteriów zakwalifikuje 
oferty spełniające następujące wymagania: 
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez 

niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji, 
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone w 

odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy, 

d) oferta nie podlega odrzuceniu.  
 
 

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria: 
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LP = A, gdzie: 
 
KRYTERIUM RANGA (%) 

A 
liczba punktów uzyskanych w kryterium  – cena 
oferty 

100 

LP 
liczba wszystkich punktów uzyskanych przez 
ofertę badaną 

RAZEM     100% 

 
             Kryterium cena oferty 
               
                          cena oferowana minimalna brutto 
             Cena = ------------------------------------------ x 100  
                               cena badanej oferty brutto 
 
             Sposób obliczania ceny w formularzu cenowym:  
             ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto x  % Vat  + wartość netto = wartość brutto  
             (cenę jednostkową i wyliczone wartości należy podać do 2-ch miejsc po przecinku).  

5. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną 
przeliczone według powyższego wzoru.  

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 
100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 

6. 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 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 
zamawiający dolicza do przedstawionej  w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 
usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma 
obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania  u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

8. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty,  

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty. 
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 1 stycznia 2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w ust. 1, 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. Przedłużenie terminu związania ofertą 
wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu 

ofertowym), którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o terminie zawarcia 
umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 
ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 308 ustawy Pzp.  

3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę 
regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby 
podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do 
reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już 
odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania. 
 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

XX. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 i 6a 
do Specyfikacji. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach 
określonych w projekcie umowy.  
 

XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe 
zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich 
wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp. 

 

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
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Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
Załącznik nr 4-  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu  
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  
Załącznik nr 6 – Wzór umowy dostawy  
Załącznik nr 6a – Wzór umowy dostawy  
Załącznik nr 7- Oświadczenie konsorcjum 
Załącznik nr 8- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
Załącznik nr 9- Zobowiązanie podmiotu  udostępniającego zasoby 
 

 

 
                                                                 


