
 SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

na sukcesywną dostawę materiałów szewnych i do sterylizacji
dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

nr sprawy: SPZOZ.KP/2300/12/20

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

sekretariat 
tel. 61 44 36 501, fax. 61 44 45 720
strona internetowa: www.spzoz-grodzisk.pl

e-mail: abiegaj@spzoz-grodzisk.pl Epuap: /SPZOZGrodziskwlkp/SkrytkaESP 

REGON  000317760    NIP  995-00-36-856
KRS: Zamawiający wpisany jest do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000009436

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art.
39-46 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z  2019r.  poz.  1843 ze  zmianami),  zwanej  dalej  Ustawą,  z  dopuszczeniem możliwości  składania  ofert
częściowych.

Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  z  zasadami  przewidzianymi  dla  zamówień  o  wartości  poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy dla dostaw. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPZOZ.KP/2300/12/20
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak sprawy.   

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest   sukcesywna  dostawa  materiałów  szewnych  i  do  sterylizacji  dla
SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

2. Klasyfikacja dostaw wg kodów klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
33.14.00.00-3 Materiały medyczne, 

3. Przedmiot Zamówienia został podzielony na 6 niezależnych zadań/części/pakietów: 
PAKIET NR 1 – MATERIAŁY SZEWNE 1 
PAKIET NR 2 –  MATERIAŁY SZEWNE 2
PAKIET NR 3 –  MATERIAŁY SZEWNE 3
PAKIET NR 4 –  MATERIAŁY SZEWNE 4
PAKIET NR 5 – MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
PAKIET NR 6 – CYTOFIX

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  jest  w  załączniku  nr  2,  będącym  integralną  częścią
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwanej  dalej  SIWZ.  Wymienione  w  załączniku  nr  2
wymagania graniczne uważa się za konieczne do spełnienia. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Wymagana jest  kompletna
oferta na daną część zamówienia. Zamawiający wymaga jednak, aby składając ofertę Wykonawca
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uwzględnił  wszystkie  pozycje  asortymentowe  w  poszczególnych  pakietach.  Pominięcie  pozycji
spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu  zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne

opisane w poszczególnych załącznikach do SIWZ, 
b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób

medyczny spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu
na  terenie  RP,  posiadał  wymagane  przepisami  prawa  świadectwa  rejestracyjne  zgodnie  z
Ustawą z dnia 20 maja 2010 r.  o wyrobach medycznych (tj.  Dz. U. z 2019 r.,  poz.  1975 z
późniejszymi zmianami),

Na  potwierdzenie  powyższego  Wykonawca  winien  załączyć  do  oferty  stosowne  oświadczenie (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  ilościowych zamawianych  produktów w zakresie
poszczególnych  pozycji  przedmiotu  zamówienia  w  ramach  zawartej  umowy  dla  wszystkich
części/pakietów (tzn. będzie uprawniony do zamówienia niektórych produktów w ilościach większych
aniżeli  będzie wynikało to z przedmiotu umowy, a niektórych produktów w ilościach mniejszych
aniżeli określone w umowie) przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia (ceny) zastrzeżonej dla
wykonawcy w umowie, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. 

7. Zamawiający dopuszcza inne ilości sztuk w opakowaniu, z wyłączeniem sytuacji, w której w
załączniku nr 2 do SIWZ wskazano maksymalną lub minimalną ilość sztuk w opakowaniu, ale
tylko w przypadku, gdy przeliczona ilość sztuk będzie liczbą całkowitą, tj. nie zaokrągloną ani w
górę ani w dół oraz będzie odpowiadała wskazanej przez Zamawiającego ilości szacunkowej. 
Wówczas  Wykonawca winien w kolumnie  "szacunkowe zapotrzebowanie" podać oferowaną
ilość opakowań,  wraz z opisem ilości sztuk w opakowaniu. Złożenie oferty z zaokrągleniem (w
górę  lub  w  dół)  będzie  złożeniem  oferty  niezgodnie  z  treścią  SIWZ,  a  oferta  będzie
nieporównywalna i  będzie podlegała odrzuceniu w trybie  art.  89 ust.  1  pkt.  2  ustawy  jako
niezgodna z treścią SIWZ. 

8. Podwykonawstwo:
Jeśli  wykonawca  będzie  korzystał  z  usług  podwykonawcy,  wówczas  Zamawiający  wymaga
wskazania przez wykonawcę w „Formularzu oferty” części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy. 
Zamawiający oświadcza, że nie zamierza organizować zebrania Wykonawców. 
Wykonawca winien własnym staraniem uzyskać informacje o przedmiocie zamówienia.

9. Tak  opisany  przedmiot  zamówienia  w  dalszej  części  SIWZ  będzie  nazywany  przedmiotem
zamówienia, przedmiotem umowy, wyrobami medycznymi, materiałami szewnymi. 

IV. INFORMACJA  O  PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH,
O KTÓRYCH MOWA w art. 67 ust. 1 pkt. 7

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

V. OPIS  SPOSOBU  PRZEDSTAWIANIA  OFERT  WARIANTOWYCH  ORAZ  MINIMALNE
WARUNKI,  JAKIM  MUSZĄ  ODPOWIADAĆ  OFERTY  WARIANTOWE,  JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Nie dotyczy.

VI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VII. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną 36 miesięczną sukcesywną dostawę wyrobów medycznych,
w tym między innymi materiałów szewnych, do sterylizacji (zgodnie z załącznikiem nr 2).
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2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego, w miarę
zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Dostawy należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1300 .
4. Miejscem dostawy jest  Apteka Szpitalna – ul.  Mossego 3 dla  pakietów 1-4 oraz Magazyn Szpitalny

ul. Mossego 17 dla pakietu 5,6, chyba że przepisy wewnętrzne SPZOZ w związku z działaniem siły wyż-
szej (Covid - 19) będą wymagały innego miejsca dostawy, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony
w trakcie składania zamówienia. 

5. Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asorty-
mentowych w maksymalnym terminie do 7 roboczych od daty otrzymania faxowego, e-mail lub pisem-
nego zamówienia w zależności od ustalonego sposobu składania zamówienia – zgodnie ze złożoną ofertą.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania dostaw na CITO, w takim przypadku dostawy realizowa-
ne będą w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia zamówienia. 

7. Wykonawca zapewnia stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.
8. Wymagana forma płatności: przelew w terminie minimum 30 dni lub więcej od zrealizowania zamówio-

nej dostawy i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury – zgodnie ze złożoną ofertą.

VIII. INFORMACJA NA TEMAT ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH  

1. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił
przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wyko-
nawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonaw-
ców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

2. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowa-
niu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów jakościowych
i funkcjonalnych oferowanych produktów.

3. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, ja-
kościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, postaci, dawkowaniu nie gorszych od opisu wskazanego
przez  Zamawiającego  w  opisie  przedmiotu  zamówienia.  Parametry  wskazane  przez  Zamawiającego
są parametrami minimalnymi, granicznymi. 

4. Pod pojęciem „parametry” rozumie się np. funkcjonalność, jakość, przeznaczenie, strukturę, kształt, wiel-
kość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.

5. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach
towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż
określone w SIWZ.

6. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Ustawy
musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie
gorszym.

7. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, z wy-
szczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez Zamawiającego
(np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego produktu równoważnego). Dodatkowo należy
dołączyć  dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego rozwiązania oraz wyraźnie wskazać
różnice, które powinny być jednoznacznie opisane. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy należy rozumieć jako przy-
kładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy  dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie
rozwiązań równoważnych opisywanym w treści  SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej
SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania
„lub równoważna”.

9. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Ustawy
musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie
gorszym. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych produktów, to
rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały zapropono-
wane w opisie przedmiotu zamówienia. 
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IX. OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w 

zakresie: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wy-

nika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wyma-
gań; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych
wymagań; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych
wymagań;.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezen-

towania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

5. Ocena przedmiotowego warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o infor-
macje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumen-
tach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, którego oferta zo-
stanie najwyżej oceniona.

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsię-
wzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, oraz art. 24
ust. 5 pkt 1.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do  którego otwarto likwidację, w zatwier-
dzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wie-
rzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019.243 t.j.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawo-
mocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. Dz.U.2019.498 t.j.).

XI. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wo-
bec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt. 1.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wyka-
zania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informa-
cje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1.
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4. W przypadku wspólnego ubiegania się  o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w punkcie 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak
podstaw wykluczenia.

5. Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykaza-
niu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22 a ust.
1 Ustawy. (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumen-
tów rejestrowych.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 (tj. o kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, fir-
my oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówie-
nia,  okresu  gwarancji  i  warunkach  płatności  zawartych  w  ofertach),  przekazuje  Zamawiającemu
oświadczenie  o  przynależności  lub braku  przynależności  do  tej  samej  grupy kapitałowej,  o  której
mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia. (wzór stanowi załącznik nr 6).

8. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę,  którego oferta  została  najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
1) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodar-
czej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

2) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiają-
cego, Zamawiający żąda:
1) oświadczenia Wykonawcy, że produkty są dopuszczone do obrotu w publicznych zakładach

opieki zdrowotnej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycz-
nych. 

2) Opisów technicznych / innych dokumentów charakteryzujących oferowane produkty (np. fir-
mowe materiały informacyjne producenta, katalogi, ulotki, foldery, opisy techniczne lub inne
posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie speł-
niania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgod-
ności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do poświadcze-
nia autentyczności w/w materiałów.

9. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 8 ppkt 2 litera a), składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej-
sce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogło-
szono upadłości. Dokumenty powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za-
mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w Rozdziale  XI  pkt.  9  litera  a)  zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezenta-
cji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub go-
spodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma sie-
dzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na za-
sadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w Rozdziale XI pkt 8 ppkt 2 litera a).

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w Rozdziale XI pkt 8.1) i 8.2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogól-
nodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskaza-
ne przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W tym przypadku, Wykonawca na wezwanie Zama-
wiającego (skierowane w trybie art. 26 ust. 2), zamiast oświadczeń lub dokumentów dostępnych w for-
mie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz da-
nych bądź oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, wskazuje w
jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego lub w jakim konkretnie postępowaniu zostały złożone, o
ile są one aktualne. Jeżeli ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż język polski, Zamawia-
jący może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wyko-
nawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale
XI pkt 8.1) i 8.2), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub do-
kumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiada-
nych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

13. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfiko-
wany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć za-
świadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez
właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpo-
wiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale XI pkt. 8 ppkt 1 oraz 2 SIWZ.

14. Do oferty wykonawca załącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do
podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegają-
cych się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15. Forma dokumentów
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku

(Dz.U.2016.1126 z późn.zm.)  dotyczące Wykonawcy i  innych  podmiotów,  na  których zdolno-
ściach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące
Podwykonawców, składane są w oryginale  podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

2) Dokumenty,  o  których mowa w Rozporządzeniu Ministra  Rozwoju z  dnia 26 lipca  2016 roku
(Dz.U.2016.1126 ) z późn .zm., inne niż oświadczenia, o których mowa w 16 literze a), składane są
w formie skanu oryginału opatrzonego podpisem elektronicznym kwalifikowanym. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich do-
tyczą. 

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicz-
nej.

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumen-
tów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożony
dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłu-
maczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3
Ustawy.

7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz da-
nych pobieranych samodzielnie przez Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodziel-
nie przez Zamawiającego dokumentów.

8) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
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9) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich zło-
żenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczą-
cych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

11) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających oko-
liczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświad-
czenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 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
(Dz.U.2019.700 t.j. ).

16. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn.zm.).

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
Agnieszka Linkiewicz-Mendel tel. 61 44 36 505, fax 61 44 45 720 w godz. pracy SPZOZ w
Grodzisku Wlkp., tj. od 8.00 do 14.30 (od pn. do pt.) 
e-mail: abiegaj@spzoz-grodzisk.pl           Epuap: /SPZOZGrodziskwlkp/SkrytkaESP 

2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w Rozdzia-
le I oraz oznaczyć sygnaturą: SPZOZ.KP/2300/12/20

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektro-

niczną winny być kierowane na adres określony w punkcie XII.1.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą

przekazywać pisemnie, faksem, drogą elektroniczną (e-mailem, poprzez ePUAP i miniPortal), za wyjąt-
kiem oferty, która złożona zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XV SIWZ, umowy dla
której wymagana jest wyłącznie forma pisemna, zaś dla oświadczeń i dokumentów wymienionych w
rozdziale XI SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26
ust. 3 Ustawy) wymagana jest forma elektroniczna opisana w rozdziale XV SIWZ, w wyjątkowych sytu-
acjach np. technicznych problemów Wykonawcy dopuszcza się złożenie oświadczeń i dokumentów (z
wyłączeniem oferty) w formie pisemnej.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. 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 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w rozdziale XII pkt 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdziale XII pkt 6.

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ
bez ujawniania źródła zapytania,  a jeżeli  specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,  za-
mieszcza na tej stronie.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

SIWZ. Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie internetowej.
12. Jeżeli  Zamawiający i  Wykonawca przekazują oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje

faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwier-
dza fakt ich otrzymania.
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13. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uwa-
żał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę
zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

14. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie numeru faksu i
adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.

15. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt -
zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne for-
my kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

16. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm,), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lip-
ca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oświad-
czenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie drogą elektroniczną. Jeżeli
zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za po-
średnictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony nie-
zwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z

tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego  terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa będzie skutkowała wykluczeniem Wykonawcy z postępowania w trybie art.  24 ust.2  pkt.4
Ustawy

XV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty
dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu.  Klucz  publiczny  niezbędny  do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu
oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  adres  skrzynki  ePUAP,  na  którym  prowadzona  będzie
korespondencja związana z postępowaniem.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych  .doc,  .docx.,  .pdf   i  podpisana  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Sposób  złożenia
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy
złożyć w oryginale.  

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  które  Wykonawca  zastrzeże  jako  tajemnicę
przedsiębiorstwa,  powinny  zostać  złożone  w  osobnym  pliku  wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

4. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  zmienić  lub  wycofać  ofertę  za
pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  dostępnego  na   ePUAP  i
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
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5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty. 

6. Oferta musi być podpisana (elektronicznie|) przez osobę upoważnioną.
7. W  przypadku  podpisania  oferty  przez  pełnomocnika  do  oferty  należy  dołączyć  stosowne

pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. 
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem

przypadków wynikających z Ustawy. 
9. Do przeliczenia na PLN wartości  wskazanej  w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania

warunków udziału w postępowaniu,  wyrażonej  w walutach innych niż  PLN,  Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

10. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferta
niespełniająca  wymagań  określonych  w  SIWZ  zostanie  odrzucona,  z  zastrzeżeniem  wyjątków
określonych w art. 87 ust. 2 Ustawy.

11. Wartości  na formularzu ofertowym i  załącznikach winna być podana cyfrowo (do dwóch miejsc po
przecinku).

12. Na ofertę składają się:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2) wypełniony  odpowiednio  załącznik  nr  2  -  (formularz  asortymentowo-ilościowo-  cenowy)

podzielony na pakiety 1-6,
3) informacja  o  części  zamówienia  jaką  Wykonawca  zamierza  powierzyć  podwykonawcy  -  na

formularzu oferty,
4) oświadczenia w zakresie kryteriów oceny ofert - na formularzu oferty
5) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1, 2, 3, 4.
6) oświadczenie  umożliwiające  dokonanie  oceny  ofert  w  kryteriach  oceny  ofert  -  na  formularzu

oferty,
7) dokumenty  potwierdzające,  że  dostarczone  produkty  odpowiadają  określonym  normom  lub

specyfikacjom technicznym opisanym w załączniku nr 2 
8) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów

rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo
do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9) dokumenty potwierdzające równoważność tj. o których mowa w rozdziale VIII pkt. 8.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
14. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

brak  podstaw  wykluczenia  lub  potwierdzających  spełnianie  warunków  uczestnictwa  w  formie
elektronicznej  pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i  bezpłatnych baz danych
Zamawiający  żąda  od  wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski  wskazanych  przez
wykonawcę dokumentów.

15. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
16. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
17. Tajemnica przedsiębiorstwa.  

1) Nie ujawnia się informacji  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one
udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

2) Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były  przez
Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej   kopercie  z  oznakowaniem  „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

3) Brak  jednoznacznego  wskazania,  które  informacje  Wykonawca  uznaje  za  tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń.

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferty należy złożyć zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie XV niniejszej SIWZ.
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2. Termin składania ofert upływa w dniu: 25.06.2020 r. do godziny 900.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.06.2020r. o godzinie o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego.
4. Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  aplikacji  do  szyfrowania  ofert  dostępnej  na  miniPortalu  i

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
6. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas  otwarcia  ofert  podaje  się  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także  informacje

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY   

1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) łączną cenę za
realizację zadania, na które składana jest oferta.

2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem
należnego podatku VAT.

3. Cena za realizację poszczególnego zadania może być tylko jedna.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie

poniesie   Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji
przedmiotu  zamówienia,  w  tym  również  wszelkie  koszty  towarzyszące  wykonaniu  przedmiotu
zamówienia (umowy). 

5. Cena oferty powinna wynikać z przedłożonej oferty.
6. Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku

podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  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.  Oświadczenie  takie  należy  złożyć  na
formularzu ofertowym. Uwaga przedmiotowy wymóg dotyczy wyłącznie tzw. odwróconego VAT. 

7. Cena musi  być  podana z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie  z  matematycznymi
zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.

8. Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości obowiązującej na
dzień składania ofert.

9. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.

10. Cenę jednostkową stosowaną w kalkulacji Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej,
zachowując wymagania określone w SIWZ.

11. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie,
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.
Poprawiając  omyłki  rachunkowe,  Zamawiający  będzie  uwzględniał  konsekwencje  rachunkowe
dokonanych poprawek.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE  OFERTY WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA TYCH  KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT   

1. Oferty będą oceniane wg niżej wymienionych kryteriów oceny ofert, odrębnie dla każdego z Pakietów.
LP Kryterium Znaczenie w %

1 Cena - C 60 %
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2 Termin realizacji zamówienia
(sukcesywne dostawy)    - TR

20%

3 Termin płatności - TP 20%

RAZEM 100 %

2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + TR + TP

gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
TR – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – termin realizacji zamówienia
TP – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – termin płatności

3. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  spełniająca  wszystkie  wymagania  SIWZ,  która  uzyska
najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o powyższy wzór.

4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, w tym:

a) maksymalnie 60 pkt w kryterium cena;
b) maksymalnie 20 pkt w kryterium termin realizacji zamówienia
c) maksymalnie 20 pkt w kryterium termin płatności

6. Sposób obliczania punktów dla każdego z kryteriów:

Kryterium nr 1 – CENA – C:
Ocenie  podlegać  będzie  łączna  cena  brutto  za  wykonanie  danego  zadania,  która  podana  zostanie  w
formularzu oferty. 
Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującego wzoru:

         
Najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych 

C = ___________________________________________________    x 100 x 60 %
Cena brutto ocenianej oferty 

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – TR:

Ocenie  podlegać  będzie  termin  realizacji  dostaw  częściowych  asortymentu  zadeklarowanego  przez
Wykonawcę  w  formularzu  oferty  od  daty  otrzymania  zgłoszenia.  Maksymalnie  w  kryterium  można
uzyskać 20 pkt. Zamawiający wymaga aby maksymalny okres realizacji dostaw częściowych asortymentu
wynosił 7 dni roboczych. 
Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres realizacji dostaw częściowych asortymentu to przygotuje ofertę
niezgodnie z SIWZ i spowoduje jej odrzucenie.

LP Termin realizacji zamówienia
Przyznane punkty

(dostaw częściowych)

1 7 dni roboczych 0 pkt.

2 6 dni roboczych 3 pkt.

3 5 dni roboczych 5 pkt.

4 4 dni roboczych 10 pkt.

5 3 dni robocze 15 pkt.

6 2 dni robocze 18 pkt.

7 1 dzień roboczy 20 pkt.

Kryterium nr 3– TERMIN PŁATNOŚCI - TP:
Ocenie podlegać będzie termin płatności zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
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Maksymalnie w kryterium można uzyskać 20 pkt. Zamawiający wymaga aby minimalny termin płatności
wynosił 30 dni.  Jeżeli Wykonawca zaoferuje krótszy okres płatności to przygotuje ofertę niezgodnie z
SIWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
Maksymalny termin płatności jaki będzie oceniany to 60 dni.

LP Termin płatności
Przyznane punkty

(dostaw częściowych)

1 30 dni 0 pkt.

2 31 - 35 dni 5 pkt.

3 36 - 40 dni 8 pkt.

4 41 - 45 dni 10 pkt.

5 46 - 50 dni 13 pkt.

6 51 - 55 dni 15 pkt.

7 56 - 59 dni 18 pkt.

8 60 dni 20 pkt.

7. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością  do dwóch miejsc  po  przecinku,  zaokrąglając
zgodnie z zasadami matematycznymi.

8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej  w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,  zobowiązany jest  poinformować
Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,  których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie,  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

10. Wykonawcy  składając  oferty  dodatkowe  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż  zaoferowane  w
złożonych ofertach. 

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

1. Zamawiający  podpisze  umowy  z  Wykonawcą/Wykonawcami,  który/którzy  przedłoży/ą
najkorzystniejszą ofertę na zamówienia z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ. Na
każdy pakiet zostanie podpisana odrębna umowa. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy/umów Zamawiający powiadomi Wykonawcę pismem.
3. Nie podpisanie umowy w terminie i  miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego będzie traktowane

jako uchylenie się od zawarcia umowy/umów.
4. Dopuszcza się możliwość przesłania umowy do podpisu listownie.
5. Osoby  reprezentujące  Wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy/umów powinny  posiadać  dokumenty

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy/umów, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.

6. Umowy zawarte zostaną z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ, projektu umowy
(stanowiącego załącznik 6 do SIWZ) oraz z danych zawartych w ofercie.

7. Przed  zawarciem  umowy/umów  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  Wykonawca,  którego  oferta
została  uznana  za  najkorzystniejszą  zobowiązany  jest  dopełnić  następujących  formalności  tj:  W
przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - przedłożyć kopię umowy konsorcjum:
Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym. 
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8. Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  WYKONANIA
UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ,
stanowiąc jej integralną część.

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której  dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej  jednej  z
okoliczności  w niej  wymienionych  z  uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich
wprowadzenia i w ogłoszeniu postępowania. 

XXII. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  Ustawy  czynności  Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustaw.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
a) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  w  postaci  papierowej  albo  w  postaci
elektronicznej,  opatrzone  odpowiednio  własnoręcznym  podpisem  albo  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym.

6. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia
odwołania  w  taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed  upływem tego  terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2 Ustawy.

8. W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  Zamawiający  powtarza  czynność  albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie
dla tej czynności.

9. Na czynności, o których mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2
Ustawy. 

10. Odwołanie  wnosi  się  w terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  Zamawiającego
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stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie Ustawy albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

11. Odwołanie wobec  treści ogłoszenia o zamówieniu,  a  jeżeli  postępowanie jest  prowadzone w trybie
przetargu  nieograniczonego,  także  wobec  postanowień  SIWZ, wnosi  się  w terminie 5  dni  od  dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

12. Odwołanie  wobec  czynności  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy
zachowaniu  należytej  staranności  można było  powziąć wiadomość  o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

13. Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
a) 15  dni  od  dnia  zamieszczenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o  udzieleniu

zamówienia,
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
14. W przypadku wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu lub postanowień  SIWZ

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
16. Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować zamawiającego o

niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.
2.  W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  zamawiający  powtarza  czynność  albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla
tej  czynności.  Na  powyższe  czynności  nie  przysługuje  odwołanie,  z  zastrzeżeniem art.  180  ust.  2
Ustawy.

XXIII. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

XXIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 USTAWY 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 

XXV. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXVI. INFORMACJE O WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż złoty.

XXVII. ZWROT KOSZTÓW  

Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów udziału  w postępowaniu  z  zastrzeżeniem wyjątków
określonych w Ustawie.

XXVIII. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 

Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.
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XXIX. INFORMACJA O KLUCZOWYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
2. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,

Wykonawca  obowiązany  jest  zastąpić  tego  Podwykonawcę  lub  zrezygnować  z  powierzenia
wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

4. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części  zamówienia,  których wykonanie  zamierza
powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym.

XXX. KATALOGI ELEKTRONICZNE

Zamawiający  nie  wprowadza  wymogu  ani  możliwości  złożenia  ofert  w  postaci  katalogów
elektronicznych.

XXXI. ODWRÓCONA ZASADA OCENY OFERT

1. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ust. 1 i 2 Ustawy najpierw dokona
oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. powyżej uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający
zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XXXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27 kwietnia w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  (zwanego  RODO),
Zamawiający wprowadza do SIWZ Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem stosowania  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 osobowych) (Dz.U.2019.730) 

 w przypadkach,  gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.  15 ust.  1–3 rozporządzenia
2016/679  (RODO),  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  zamawiający  może  żądać  od
osoby,  której  dane  dotyczą,  wskazania dodatkowych informacji  mających  na  celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu;

 w  przypadku  gdy  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1–3  rozporządzenia
2016/679  (RODO),  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  zamawiający  może  żądać  od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

 skorzystanie  przez  osobę,  której  dane  dotyczą,  z  uprawnienia  do  sprostowania  lub  uzupełnienia
danych

 osobowych,  o  którym mowa w art.  16  rozporządzenia  2016/679  (RODO),  nie  może  skutkować
zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  konkursu  ani  zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;

 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.  18 ust.  1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie
ogranicza  przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu;
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 skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o
którym  mowa  w  art.  16  rozporządzenia  2016/679  (RODO)  ,  nie  może  naruszać  integralności
protokołu oraz jego załączników.

XXXIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,  
2. Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-ilościowo –cenowy (Zadania/Pakiety 1-6),  
3. Załącznik nr 3 –  oświadczenie CE  
4. Załącznik  nr  4  –  oświadczenia  wstępne  Wykonawcy  dotyczące  przesłanek  wykluczenia  z  

postępowania,
5. Załącznik nr 5 –  klauzula RODO Zamawiającego  
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy.  
7. Załącznik  nr 7 –  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,  

Zatwierdził:
/-/ Jacek Profaska
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