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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  

I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU  

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock 

Tel.: 24/267-84-00 

NIP: 774-10-02-289 

Adres e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock 

 

Godziny pracy: 700 - 1435 od poniedziałku do piątku. 

 

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z 

dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu 

Sanitarnego w Płocku; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: ido@wspritsplock.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

mailto:sekretariat@wspritsplock.pl
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sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania 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); 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c)  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;  

10)  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. 

Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 

275 pkt. 1 PZP oraz 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 PZP.   

4. Postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie 

 https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock i http://bip.wspritsplock.pl  

5.    Na potrzeby niniejszej SWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną 

albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która (….) ubiega się 

o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego (art. 7 pkt. 30 ustawy PZP). 

 

6.    Wykonawca poprzez złożenie oferty akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń warunki, jakim 

podporządkowane jest niniejsze zamówienie, jako jedyną podstawę niniejszego 

https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock
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postępowania, niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki sprzedaży, od 

których niniejszym odstępuje. Wykonawcy zobowiązani są dokładnie zapoznać się i 

zastosować do wszystkich formularzy, warunków umowy i zapisów zawartych w 

niniejszej SWZ. 

7.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca ma prawo 

złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 

8.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

9.    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

11.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

12.  Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium. 

13.  Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14.  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

15.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP. 

17.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 

7 i 8. 

18.  Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w 

polskich złotych (PLN). 

19.  Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza pod 

względem kryterium oceny ofert, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w 

postępowaniu – zgodnie z art. 112 ustawy PZP. 

20.   Koszty udziału w postępowaniu a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za 

wyjątkiem zaistnienia sytuacji opisanej w art. 261 ustawy PZP. 

21.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia zwaną 

dalej SWZ, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy 

ustawy PZP oraz wydane do niej akty wykonawcze. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pod nazwą: „Sukcesywny zakup i dostawa 

sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku  

w okresie 12 miesięcy”. 

2.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 Kod  Nazwa  

Główny przedmiot 33.14.00.00-3 Materiały medyczne 

Dodatkowe przedmioty 33.14.16.20-2 Zestawy medyczne 

33.17.12.00-1 Przyrządy do resuscytacji 

33.19.42.00-8 Urządzenia i przyrządy do transfuzji 

33.15.71.10-9 Maski tlenowe 

33.14.14.20-0 Rękawice chirurgiczne 

18.42.43.00-0 Rękawice jednorazowe 

33.12.41.30-5 Wyroby diagnostyczne 
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22.99.30.00-7 Papier fotoczuły, termoczuły i 

termograficzny i tektura 

35.11.34.00-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca 

 

3.   Zamawiający podzielił zamówienie na 8 części: 

 

4.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach od nr 2 do 

nr 9 niniejszej SWZ. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo 

asortyment, zgodnie ze swoimi potrzebami. Dopuszcza także produkt równoważny, 

przez który rozumie się asortyment o identycznym przeznaczeniu, jak opisany w 

załącznikach od nr 2 do nr 9 do SWZ i o parametrach – jeśli je doprecyzowano – nie 

gorszych z punktu widzenia użytkownika. 

5.    Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący 

załącznik nr 13 do SWZ. 

6.    Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, niewadliwy wraz z 

instrukcją w języku polskim. 

7.    Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer 

świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie 

wskazanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami 

Zamawiającego. 

8.    Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarcza przedmiot zamówienia do 

Zamawiającego. 

9.    Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem 

zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r.  

o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.). 

10.   Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosił 

minimum 12 miesięcy lub był dłuższy, jeżeli przewiduje to ich producent, licząc od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 

11.    Zamawiający w formie pisemnej ma prawo jednostronnie zmienić ilość danego 

asortymentu na inny asortyment objęty umową, pod warunkiem, że zmiana ta nie 

spowoduje zwiększenia ogólnej ceny określonej w umowie. 

 

V. PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

Część: Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części: 

1. Zakup sprzętu jednorazowego użytku – załącznik nr 2 do SWZ; 

2. Zakup elektrod EKG – załącznik nr 3 do SWZ; 

3. Zakup rękawic jednorazowych i chirurgicznych – załącznik nr 4 do SWZ; 

4. Zakup sprzętu do defibrylatora marki ZOLL i respiratora marki ParaPac – 

załącznik nr 5 do SWZ; 

5. Zakup sprzętu do defibrylatora marki LifePak i urządzenia do mechanicznej 

kompresji klatki piersiowej marki Lukas – załącznik nr 6 do SWZ; 

6. Zakup sprzętu do karetki neonatologicznej – załącznik nr 7 do SWZ; 

7. Zakup sprzętu do defibrylatora Corpuls 3  – załącznik nr 8 do SWZ; 

8. Zakup środków ochrony indywidualnej – załącznik nr 9 do SWZ. 
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2.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

3.    Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podwykonawcy na etapie realizacji 

zamówienia pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż, wskazany na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotychczasowy podwykonawca.  

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

1.   Termin realizacji zamówienia wynosi: Sukcesywnie w terminie 12 miesięcy licząc od dnia 

podpisania umowy (wg potrzeb Zamawiającego) lub do wyczerpania wartości umowy, 

jeżeli nastąpi to przed upływem czasu, na jaki została zawarta umowa. 

2.    Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we 

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 13 do SWZ. 

3.    Zgodnie z art. 432 Ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

a)   zostanie zawarta w formie pisemnej; 

b)  mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy PZP 

nie stanowią inaczej; 

c)   jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej; 

d)  zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

e)   jest zawarta na okres wskazany w umowie; 

f)   podlega unieważnieniu: 

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 456 Ustawy PZP; 

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte  

w niniejszej specyfikacji. 

4.  Przedkładając swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 

Wykonawca zobowiązuje się przyjąć w całości i bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący 

integralną część niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, jako podstawę realizacji 

zamówienia odstępując tym samym od jakichkolwiek własnych warunków umowy. 

5. Zamawiający przewiduje (dopuszcza) możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 

następujących przypadkach: 

a)  w przypadku zmiany stawki podatku VAT – Wykonawca do ceny netto doliczy 

wysokość stawki podatku VAT obowiązujące w dniu wystawienia faktury; 

b)  obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej 

zmiany zakresu przedmiotu umowy, w wypadku zmian w obowiązujących przepisach 

prawa, mających wpływ na wartość towaru, w przypadku promocji lub obniżki cen; 

c)  zmiany ilości poszczególnych pozycji asortymentowych pod warunkiem nie 

przekroczenia wartości zamówienia netto; 

d)  zaoferowanie w wyniku postępu technologicznego produktów o lepszych 

parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu, wraz ze zmianą nazwy produktu i 

numeru katalogowego; 
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e)  zmiana typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to 

zmiany przedmiotu umowy; 

f)  zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje 

produkty równoważne o takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej 

w postępowaniu wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego; 

g)  zmiany liczby opakowań w sytuacji zmiany sposobu pakowania produktu; 

h)  w sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment 

nią określony, Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na 

okres pozwalający wykorzystać asortyment, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu 

rozstrzygnięcia nowej procedury dotyczącej tożsamego asortymentu lub wyczerpania 

wartości umowy; 

i)  wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmian powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa lub zmian wynikłych z prawomocnych orzeczeń 

lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, w takim zakresie,  

w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 

zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 

j)  zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących 

następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w 

terminie ‐ za siłę wyższą Strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze 

przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą Strony nie mają wpływu; 

k)  zmiany danych podmiotowych Wykonawcy. 

 

VII.  ZMIANY TREŚCI SWZ 

1.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść niniejszej SWZ.  

2.    Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

3.    W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6 ustawy PZP i stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

4.    W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty oraz wymaga 

od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ  

i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 

na ich przygotowanie i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz 

zamieszcza informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5.    Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy PZP, mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy: 

1)  nie podlegają wykluczeniu; 

2)  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: 
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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:  

w przypadku dostarczania produktów i na żądanie Zamawiającego: 

- posiadanie opisów w postaci np. katalogów, ulotek itp., potwierdzających 

zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi 

zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego; 

- posiadanie zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli 

jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 

normom lub specyfikacjom technicznym w postaci dopuszczenia do obrotu i 

używania.  

UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

3.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy  

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy: 

1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

oraz Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP tj.:  

1.2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa  

w art. 258 Kodeksu karnego,  

b)   handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c)   o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f)   powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
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wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h)  o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

-  lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.2.; 

1.4. Wykonawcę wobec, którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  

1.5. Wykonawcę wobec, którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne;  

1.6. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  

że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie;  

1.7. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania udzieleniu zamówienia. 

2.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 (w niniejszej SWZ Rozdz. IX ust. 1 pkt. 1.2., 1.3. i 1.6.), jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  
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2)   wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b)    zreorganizował personel,  

c)    wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

4.   Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 

wyklucza Wykonawcę. 

 

X.  DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ W PRZEDMIOTOWYM 

POSTĘPOWANIU 

Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 

1.    Wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SWZ zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego 

przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu 

realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie 

związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy bez 

zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy. 

2.    Wypełnione formularze asortymentowo-cenowe – załączniki od nr 2 do nr 9,  

w zależności, na które części zamówienia Wykonawca składa ofertę. 

Załączniki, o których mowa w ust. 1 i 2 nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 

ustawy PZP. 

3.    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 10 do SWZ. 

4.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 11 do 

SWZ. 

5.    Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba 

upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia 

o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli 

dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, 

aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest 

wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz, 

6.    Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz 

reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – 

tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej. 
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7.    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia 

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

XI. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA UZUPEŁNI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Dokumenty składane przez Wykonawcę wyłącznie na pisemne wezwanie 

Zamawiającego, po wcześniejszym dokonaniu przez niego oceny ofert i 

wyłonieniu oferty z najwyższą ilością punktów otrzymanych na podstawie 

kryteriów oceny ofert. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 112 

ust. 2 ustawy PZP: 

1)   oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP  

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 

do SWZ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę lub ofertę częściową o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 

lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowejdo 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej. 

 

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 ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 

musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo winno być 

załączone do oferty.  

2.    Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

3.    Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4.    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 

że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty 

te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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XIII. OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RP 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wszystkie wymagane dokumenty składa zgodnie z wymaganiami, jak dla 

Wykonawcy krajowego wraz z ich tłumaczeniem na język polski.   

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 12.06.2021r. 19.06.2021r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień 

składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

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. 

 

XV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  

I WYMAGANIA SPRZĘTOWO-APLIKACYJNE UMOŻLIWIAJĄCE PRACĘ NA 

HTTPS://PLATFORMAZAKUPOWA.PL     

1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej (dalej również Platforma), która 

znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock (Profi

 nabywcy), pod nazwą postępowania „Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w okresie  

12 miesięcy”. 

2.    W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,  

w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń, zawiadomień, 

dokumentów oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie przy użyciu 

platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock formularza „Wyślij 

wiadomość” dostępnego na stronie Zamawiającego w „Profilu nabywcy”, a dotyczącego 

danego postępowania. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.  

3.    Wykonawca, jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów  

i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock 

przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub 

powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

4.    Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z aktualnymi wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 

2415). 

5.     W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy elektronicznej 

https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock, Zamawiający dopuszcza możliwość 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock
https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock
https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock
https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock
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komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej 

zamowienia@wspritsplock.pl  

6.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.  

W przypadku wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca przesyła ich treść 

dodatkowo w formie pliku edytowalnego. Zamawiający jest obowiązany udzielić 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie ww. terminu, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg wyżej podanego terminu składania wniosku. Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający zamieści 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

7.    Nie przewiduje się przesyłania wyjaśnień Wykonawcom.  

8.    Analogiczny sposób powiadomienia, Zamawiający zastosuje w przypadku modyfikacji 

treści SWZ.    

9.    Jeżeli dokonana zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, 

o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6 ustawy PZP i na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

10.   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 

Zamawiający przekazuje przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z 

ich definicją ujętą w Ustawie, tj. środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

11.   Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i 

utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest 

bezpłatne.  

12.   Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa 

Regulamin Platformy zakupowej dostępny pod adresem internetowym 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin   

Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. 

bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie 

Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w wyżej 

wymienionym Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.  

13.   Instrukcja korzystania z Platformy:  

a) w przypadku posiadania konta na Platformie – zgłoszenie do postępowania wymaga 

zalogowania Wykonawcy do Platformy;  

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy wyszukać 

przedmiotowe postępowanie bezpośrednio na Platformie lub poprzez Profil nabywcy 

Zamawiającego (link z logo Zamawiającego, a następnie zakładka „Postępowania”), 

wybrać postępowanie. 

W zakładce „Załączniki do postępowania” przedmiotowego postępowania dostępna jest 

dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu 

następuje po kliknięciu na wybrany załącznik. 

14.    Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:  

mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej  

      niż 2 Mb/s,  

b) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, 

procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 

10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,  

c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku 

Internet Explorer minimalnie wersja 11.0. Przeglądarka musi obsługiwać TLS 1.2 w 

najnowszej wersji,  

d)  włączona obsługa JavaScript,  

e) zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików 

(np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf). 

15.  Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje itp., o których mowa w niniejszej SWZ, 

należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, 

dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

16. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi 

przepisami prawa (tj. w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2247 z późn. zm.), tj. m.in.: doc, docx, txt, xls, xlsx, ppt, csv, pdf, jpg, gif, png, tif, 

dwg, zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie pdf.  

17. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę przy użyciu 

zakładki „Załączniki” w trakcie etapu składania ofert. 

18. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów 

lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie 

Zamawiającego), składane są za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza 

„Wyślij wiadomość” jako załączniki. 

 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty niesformułowane jednoznacznie lub 

zawierające rozwiązania alternatywne zostaną odrzucone. 

2.    Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na platformie pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock w terminie do dnia 14.05.2021r. 

21.05.2021r. do godz. 10.00. 

3.     Ofertę sporządza się ją, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej. 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy PZP komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa 

się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Pliki należy opatrzyć: 

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

- podpisem zaufanym, lub 

- podpisem osobistym. 

4.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

5.  Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty/oświadczenia, o których 

mowa w Rozdziale X.  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock
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6.  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 lub osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to w formie oryginału opatrzone podpisem, w formie 

jak wskazano powyżej, osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy musi zostać dołączone do nich. 

7.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny. 

9.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1913), 

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 (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z 

przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 

2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane, jako bezskuteczne ze względu 

na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 PZP. 

10.  W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować 

zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy Platforma Zakupowa OpenNexus. 

11.   Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1)   akceptuje warunki korzystania z www.platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem „Regulamin” oraz uznaje go za 

wiążący; 

2)   zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

12.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie dokumentów w sposób 

niezgodny z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl 

13.   Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć 

przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej 

ponownym złożeniu. 

 

XVII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę w terminie do dnia 14.05.2021r. 21.05.2021r. 

do godz. 10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 

http://www.platformazakupowa.pl/
https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://www.platformazakupowa.pl/
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3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2021r. 21.05.2021r. o godz.10:30 za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego w Komórce Zamówień 

Publicznych. 

4. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, w zakładce „Komunikaty publiczne”, informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY – załączniki od nr 2 do nr 9 SWZ. 

1. Cena oferty ma obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego 

wynagrodzenia Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przyszłego zamówienia 

„Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ 

WSPRiTS w Płocku w okresie 12 miesięcy”. 

2. Każda pozycja wymieniona w formularzu asortymentowo-cenowym (załączniki od nr 2 

do nr 9 do SWZ) musi być wyceniona, jeżeli Wykonawca na tę część zamówienia składa 

ofertę. Wartość oferty na daną część zamówienia należy wpisać do formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ). 

3. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia  

od nr 2 do nr 9  

Kryterium Znaczenie 

procentowe 

Maksymalna ilość punktów, jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 60 pkt. 

Czas dostawy (CzD) 20% 20 pkt. 

Termin płatności (TP) 20% 20 pkt. 

4.  Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów 

wynikającą ze wzoru: 

CLP= C + CzD + TP 

gdzie: 

CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie; 

C – liczba punktów przyznanych za kryterium Cena; 

CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy; 

TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności. 

5.     Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1)  Cena (C) – waga  60% 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt. x .60% 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 
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a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto 

podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca 

poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2)  Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za 

przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada: 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie: 

a) do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt. 

b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt. 

c) do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt. 

Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, w 

jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli 

Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca 

oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 

pkt. w tym kryterium. 

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3)     Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów uzyskanej przez 

Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca 

zasada: 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje: 

a) 30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20 pkt. 

b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt. 

Wykonawca w formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu,  

z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy 

przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu  

o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna,  

że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu 

Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium. 

6.    Ocena  końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria 

wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według wzoru: 

Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności. 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów. 

7.     Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

8.    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 wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. 

9.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
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10.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu komunikacji elektronicznej 

lub 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

4.  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

XX. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 

13 do SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH    

WYKONAWCY 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w ppkt. 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 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 

11.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

12.  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego  

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

13.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

14.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

15.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1)   w zakresie merytorycznym – Pan Tomasz Adamkiewicz e-mail: 

t.adamkiewicz@wspritsplock.pl tel. 24/2678426 

2)   w zakresie formalno-prawnym – Pani Justyna Rybska e-mail: 

zamowienia@wspritsplock.pl tel. 24/2678411 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 - 9 

Formularz Ofertowy 

Formularze asortymentowo-cenowe 

Załącznik nr 10 

Załącznik nr 11 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 12 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr 13 Projekt umowy 

  

mailto:t.adamkiewicz@wspritsplock.pl
mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
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Niniejszą SWZ przedkłada do akceptacji Komisja Przetargowa w następującym składzie: 

Funkcja w Komisji 

Przetargowej 

Imię i nazwisko Podpis 

Przewodniczący Komisji Piotr Rykowski Z-ca DYREKTORA 

ds. Medycznych 

 

lek. med. Piotr Rykowski 

Członek Tomasz Adamkiewicz Starszy ratownik medyczny 

ds. gospodarki lekami  

i sprzętem medycznym 

 

Tomasz Adamkiewicz 

Sekretarz Komisji Justyna Rybska Starszy Inspektor ds. Zamówień  

Publicznych i Zadań Inwestycyjnych 

 

Justyna Rybska 

 

                    Akceptuję: 

                  DYREKTOR 
                     SP ZOZ 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
         i Transportu Sanitarnego w Płocku 

 
                   mgr Lucyna Kęsicka   12.05.2021r. 

(Osoba nadzorująca pracę Komisji Przetargowej) 

                                                                                                     

 

                                                                                                Zatwierdzam:                                                                                                                                                        

DYREKTOR 

                                                                                                    SP ZOZ 

                                                                          Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

                                                                             i Transportu Sanitarnego w Płocku 
 

                                                                                          mgr Lucyna Kęsicka                                                                                                                                     

12.05.2021r.                           

                                                                                       (Kierownik Zamawiającego) 

 

  

 


