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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 

„Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla potrzeb 

Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz Pracowni Badań Zabiegów 

Naczyniowych WCSKJ”  
 

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/24/07/2020 
 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE:   
 

NUMER OGŁOSZENIA  2020/S 145-356524 Z DN. 29.07.2020 R.  
 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej powyżej 214.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843)  
– zwanej dalej: Ustawą. 

 
 
 
 
 
 

z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów, 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

inż. Jerzy Świątkowski 
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Informacje wstępne 

 

 Numer i tytuł postępowania.  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

Publikacja DUUE nr ogł. 2020/S145-356524 z dn. 29.07.2020 r.  

Nr ref. : ZP/PN/24/07/2020 oraz tytułem: 

 

„Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla potrzeb 

Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz Pracowni Badań Zabiegów 

Naczyniowych WCSKJ”  
 

 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego 

postępowania powinni powoływać się na ten znak i tytuł. 

  

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi:  

   - podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,  

   - integralną część umowy na realizowanie dostawy objętej zamówieniem.  

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały: 

       Rozdział I  -  Instrukcja dla Wykonawcy,   

Załącznik nr 1- Wykaz asortymentowo- ilościowy 

wraz z formularzem cenowym, 

       Rozdział II  -  Wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, 

Rozdział III  -  Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ,  

Rozdział IV  -  Oświadczenie JEDZ - załącznik nr 4 do SIWZ, 

 

 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  

Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną 

odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

➢ Adres strony internetowej Zamawiającego – www.spzoz.jgora.pl   

➢ Adres strony internetowej  Zamawiającego za pośrednictwem platformy 

zakupowej-  https://platformazakupowa.pl/wcskj/aukcje   

 

 

https://platformazakupowa.pl/wcskj/aukcje
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ROZDZIAŁ I   

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze; 58-506 Jelenia 

Góra,  ul. Ogińskiego 6, tel. 075 753 7286, zwany dalej „Zamawiającym”. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. Zamawiający  

zastrzega zgodnie z art. 24 aa Ustawy Pzp , że najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada 

czy Wykonawca, którego została oceniona najwyżej, nie podlegała wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na etapie postępowania może odstąpić od 

prowadzenia „procedury odwróconej”.  

 

2.1 Opis przedmiotu zamówienia 

 

1) Zamówienie obejmuje dostawę wyrobów medycznych specjalistycznych dla 

potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz Pracowni Badań Zabiegów 

Naczyniowych WCSKJ z podziałem na 84 pakiety tj.:  

 

Nr Pakietu 
Nazwa Pakietu Nr CPV, nazwa CPV 

1 

Cewniki balonowe do PTA 3314000-3- materiały medyczne  

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki  

33141200-2- cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 

2 

Cewniki balonowe do predylatacji  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2- cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 

3 

Cewnik balonowy do uszczelniania i 

czasowego okluzji  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2- cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 
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4 

Balon do naczyń o dużej średnicy  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141200-2- cewniki  

5 

Balon lekowy  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141200-2- cewniki  

6 

Balony na długim cewniku  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141200-2- cewniki  

7 

Balon tnący  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141200-2 cewniki  

8 

Odczepialny balon do okluzji naczyniach 3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141200-2- cewniki  

9 

Stent samorozprężalny obwodowy 

wykonany z nitinolu  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

10 

Stant samorozprężalny  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

11 

Stenty samorozprężalne na długim cewniku 

wprowadzającym  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 
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12 

Stenty na balonie  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

13 

Stent na balonie  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

14 

Stenty lekowe  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

15 

Stentgraft obwodowy  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

16 

Stentgraft aortalny na balonie  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33184200-5- protezy naczyniowe 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

17 

Stentgraft obwodowy na balonie  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33184200-5- protezy naczyniowe  

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

18 

Stent do tętnicy szyjnej  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

19 

Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych 

ntynolonowyz stentem dostawczym typu 

monorali 

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 
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20 

Cewnik naczyniowy do diagnostyki 

selektywnej  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2- cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 

21 

Cewniki naczyniowe do diagnostyki 

selektywnej z powłoką hydrofilową  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2- cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 

22 

Cewniki naczyniowe do diagnostyki 

selektywnej długie  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2- cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 

23 

Cewniki do trombolizy celowanej  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2- cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 

24 

Cewniki współpracujący z prowadnikiem 

do przewlekłych okluzji  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2- cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 

25 

Cewnik hydrofilny , superselektywny  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2 – cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 

26 

Cewniki wspomagający do trudnych 

przejść  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2- cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 
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27 

Prowadnik hydrofilowy (podstawowy)  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

28 

Prowadnik obwodowy sztywny 3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

29 

Prowadnik interwencyjny hybrydowy 3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

30 

Prowadnik zabiegowy sterowalny  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

31 

System powrotu do światła właściwego 

naczynia  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

32 

Prowadnik  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

33 

Prowadnik  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   
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34 

Prowadniki specjalistyczne – do 

przewlekłych okluzji  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

35  

Prowadnik dedykowany do zmian poniżej 

kolana   

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

36 

Prowadnik dedykowany do zmian poniżej 

kolana   

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

37 

Protekcja dystalna 1 3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

38 

Protekcja dystalna 2  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

39 

Protekcja z odwróceniem przepływu 3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

40 

Introducery – do dostępu kontrlateralnego 3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   
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41 

Koszulka naczyniowa zbrojona,  z 

pokryciem hydrofilnym, do crossover, 

trudnych przejść tętnicy  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

42 

Introducery- zbrojony  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

43 

Zestaw transradialny  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

44 

Zestaw do dostępu udowego: koszulka             

z miniprowadnkiem i igła  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

45 

Zestaw do usuwania ciał obcych: Pętla  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

46 

Przyrząd do zamykania nakłucia tętnicy 

udowej  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

47 

Y-Conector  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 
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48 

Stentgaft brzuszny rozwidlony  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33184200-5- protezy naczyniowe  

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

49 

Stentgraft brzuszny aortalno-

jednobiodrowy  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33184200-5- protezy naczyniowe  

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

50 

Stantgraft piersiowy  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33184200-5- protezy naczyniowe 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

51 

Stantgraft aortalny brzuszny z 

podnerkowym systemem mocowania  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33184200-5- protezy naczyniowe  

52 

Proteza naczyniowa prosta zbrojona 

zewnętrznie z PTFE  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33184200-5- Protezy naczyniowe  

53 

Prowadnik do angioplastki  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

54 

Systemy zamykające   3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 
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55 

Stenty naczyniowe  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

56 

Stenty zamknietokomórkowy  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

57 

Cewnik balonowy wielozadaniowy  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2- cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 

58 

Cewnik balonowy do pre- i post-dylatacji  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2- cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 

59 

Łaty biologiczne  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

60 

Protezy biologiczne  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

61 

Shunty szyjne z balonem  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

62 

Protezy naczyniowe dziane, tkane oraz łaty 

naczyniowe   

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33184200-5 – protezy naczyniowe  

33111710-1- wyroby do angiografii 

63 

Protezy naczyniowe z PTFE, zbrojone  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33184200-5 – protezy naczyniowe 

33111710-1- wyroby do angiografii 
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64 

Stentgraft aortalny  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33184200-5- protezy naczyniowe  

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

65 

Stentgraft aortalny rozprężony na balonie  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33184200-5- protezy naczyniowe  

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

66 

Stentgraft obwodowy  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33184200-5- protezy naczyniowe  

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

67 

Stenty samorozprężalne obwodowe 

pokrywane lekiem   

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

68 

Stenty samorozprężalne  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

69 

Balon niepodatny  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141200-2- cewniki 
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70 

Koszulki wprowadzające długie  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

71 

Koszulki wprowadzające długie  

z mankietem  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

72 

Koszulki zbrojone do dostępu 

kontrlateralnego 

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

73 

Prowadnik obwodowy sztywny  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

74 

Prowadniki hydrofilne 3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

75 

Prowadniki diagnostyczne teflonowe  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

76 

Angiograficzny cewnik diagnostyczny do 

zabiegów specjalistycznych  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 
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77 

Angiograficzny cewnik diagnostyczny  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141200-2- cewniki  

78 

Cewniki zbrojone wspomagające do 

udrożnień CTO   

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2 – cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 

79 

Nożny zestaw wprowadzający  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

80 

Pętle do usuwania ciał obcych  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

81 

Cewniki kalibracyjne  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33141200-2- cewniki  

33111710-1- wyroby do angiografii 

82 

Stengraft stalowy do aorty piersiowej  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33184200-5- protezy naczyniowe  

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

83 

Stangraft stalowy do aorty brzusznej lub 

piersiowej  

3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33184200-5- protezy naczyniowe 

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   
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84 

Stengraft piersiowy  3314000-3- materiały medyczne 

33111730-7 wyroby do 

angioplastyki 

33111710-1- wyroby do angiografii 

33184200-5- protezy naczyniowe  

33141300-3- urządzenia do 

nakłuwania żył, pobierania krwi   

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do 

specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści 

specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania 

wykonawców. 

Uwaga! Dostawa pakietów: 1-19,37-39,45, 49,52,55-60,62-69, 80, 82-84 będzie 

realizowana za pośrednictwem „mini banku” czyli dostawa będzie odbywała 

się poprzez pozostawienie do dyspozycji Zamawiającego określonej, 

zamówionej ilości asortymentu oraz uzupełnianie tego asortymentu w oparciu 

o protokół zużycia (karta zużycia)- nie dotyczy pozostałych pakietów. 

a) Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Jednakże  

w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja 

zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy 

„lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań 

równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. 

b) Ewentualne przywołane w załączniku nr 1 do SIWZ znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenia, źródła lub szczególne procesy urządzeń i wyrobów należy 

traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe 

urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek 

udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. 

c) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w opisie 

przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia 

opisany został za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/ asortyment/ sprzęt 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających 

spełnienie wymagań. 

d) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

e) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
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f) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy pakiet jest do 

osobnego rozpatrywania. W danym pakiecie należy zaoferować cały 

asortyment zawarty w załączniku nr 1. Liczba zadań : 84. 

g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego 

przedmiotu zamówienia, określonego w wykazie asortymentowo-ilościowym 

(załącznik nr 1 do SIWZ), bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 

4. Oferta ma być opracowana na podstawie załączonej do specyfikacji dokumentacji i ma 

obejmować wszystkie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, 

oznakowania i zapewnienia kierownictwa (nad realizacja przedmiotu zamówienia) 

przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. Należy uwzględnić 

również wszystkie zdarzenia nieprzewidziane w SIWZ, a niezbędne do prawidłowego 

wykonania w/w przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający nie stawia żadnych wymagań z art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

a)  Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy:   18 miesiące  od dnia podpisania umowy. 

b ) Miejsce realizacji : 

•  Apteka Wojewódzkiego  Centrum Szpitalne  Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze  

przy ul. Ogińskiego 6,   

4.1 Warunki i termin płatności  

Za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymywać będzie 

wynagrodzenie po dostawie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT płatne 60 

dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego.  

  

4.2. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA NA WEZWANIE DOSTARCZENIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ  ZGODNIE Z ART. 26 UST. 1 Ustawy pzp wykazu  dokumentów 

potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego: 

 

a) Katalogi, foldery (ze zdjęciami, rysunkami), do każdej pozycji, języku polskim na 

podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować 

oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, 

użytkowymi, itp. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach 

firmowych, którego pakietu i pozycji dotyczy dana pozycja bądź inny dokument 

potwierdzający wymogi Zamawiającego wystawiony przez wytwórcę/ 

autoryzowanego przedstawiciela (dot. wszystkich pakietów). 
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b) Deklarację Zgodności producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) 

(dot. wszystkich pakietów). 

c) Certyfikat CE wystawiony przez Jednostkę Notyfikującą (dotyczy klasy wyrobu 

medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III) (dot. wszystkich 

pakietów). 

d) Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dot. wszystkich 

pakietów). 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków oraz podstawy wykluczenia z postępowania  

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu:  

5.1.1 Posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, tj. posiadają dla hurtowni farmaceutycznych zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) lub oświadczenie,           

iż zgodnie z Ustawą w Wyrobach Medycznych tj.  Dz. U. z 2019, poz. 175 (tekst 

jednolity)  nie jest wymagane posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej do obrotu wyrobami medycznymi zaoferowanymi                         

w postępowaniu,  

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie: 

5.2.1 Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP, 

5.2.2 Przesłanek fakultatywnych, o których mowa w  art. 24 ust. 5  ustawy PZP, 

5.2.3 Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcę: 

a) W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli 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. z 2019, poz. 243 z późn. zman.) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 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. z 2019 poz. 498 z późn. 

zmian). 

b) Który, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
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wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych;  

c) Jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 14 ustawy 

Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 

określonych w art. 17 ust.1 pkt 2-4 ustawy Pzp z: 

a. Zamawiającym, 

b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c. członkami komisji przetargowej, 

d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust.2a ustawy 

Pzp-chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie 

Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału              

w postępowaniu; 

d) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasadzenia odszkodowania; 

e) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony 

środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 

decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

f) Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na  ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

6.1 Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą opatrzoną kwalifikowanym podpisem 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówień (dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ  w Załączniku nr  4  do 

SIWZ (wzór JEDZ) oraz w Instrukcji dotyczącej wymogu złożenia elektronicznej wersji 

JEDZ:  

=================================================================== 

Krok 1 Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny, wypełniając JEDZ przy pomocy 

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. Wykorzystywane 

przez Wykonawcę narzędzia lub oprogramowanie powinny umożliwić uzupełnienie JEDZ         

i utworzenie dokumentu, zgodnie z informacjami wskazanymi przez Zamawiającego                 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Krok 2 Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

(oświadczenia podmiotów składających ofertę/ wspólnie oraz podmiotów udostępniających 

potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie          

w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne- podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa 

określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).Dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, tj. 

podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wpisane są do 

rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji. 

Krok 3 Stworzony lub wygenerowany przez Wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ ma 

zostać dołączony do oferty i razem z nią złożony na stronie, gdzie ogłoszone jest 

postępowanie (link do postępowania znajduje się na profilu nabywcy 

https://www.platformazakupowa.pl/wcskj). 

Krok 4 W przypadku wezwania do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

Wykonawca przesyła dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym za 

pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o., korzystając z przycisku 

Wyślij wiadomość dostępnego na stronie na stronie, gdzie ogłoszone jest postępowanie (link 

do postępowania znajduje się na profilu nabywcy https://www.platformazakupowa.pl/wcskj). 

=================================================================== 

6.2. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu. JEDZ należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza 

określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym 

na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi Załącznik 4          

do SIWZ, 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

(JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - 

Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących 

wspólnie,  

o ile ofertę składa pełnomocnik. 

6.3. Informujemy, że pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ Urząd Zamówień Publicznych 

udostępnił narzędzie umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie 

i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej 

(eESPD). W celu wypełnienia JEDZ należy: 

a) ze strony internetowej Zamawiającego: https://www.platformazakupowa.pl/wcskj  

pobrać plik JEDZ będący Załącznikiem nr 4 do SIWZ, 

b) uruchomić stronę:  https://espd.uzp.gov.pl/   

c) po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję „Jestem 

wykonawcą”, następnie należy wybrać opcję „zaimportować ESPD”, wczytać plik 

http://www.platformazakupowa.pl/wcskj
https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.platformazakupowa.pl/wcskj
https://espd.uzp.gov.pl/
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JEDZ będący Załącznikiem nr do SIWZ wybrać kraj „Polska” i postępować dalej 

zgodnie  

z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu. 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu               

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy          

w sprawie zamówienia publicznego. 

6.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ oraz spełniania, 

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  w postępowaniu 

składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

6.6.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.7 W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w pkt. 12.4. SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (tekst jednolity 

Dz.U. z 2019 poz. 369 z późn. zmian.). Dokument należy złożyć w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem. Dokument lub 

oświadczenie, sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz  z tłumaczeniem na 

język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących 

wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy                       

z Wykonawców 

6.8 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 

2 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 

2 ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 

innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

6.9. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału postępowaniu,     

o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 
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którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujące  

oświadczenia i dokumenty: 

6.9.1. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze 

zm.) lub oświadczenie, iż zgodnie z Ustawą w Wyrobach Medycznych tj.  Dz. U.    

z 2019, poz. 175 (tekst jednolity) nie jest wymagane posiadanie koncesji na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do obrotu wyrobami medycznymi 

zaoferowanymi w postępowaniu, - należy przedstawić w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6.10. W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.2 SIWZ 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujące dokumenty: 

6.10.1. Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.10.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert  

6.10.3. Jeśli z informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ wynika, że wobec 

Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumenty potwierdzające dokonanie 

płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności. 

6.10.4. Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, 

odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać 

poprzez żądanie złożenia oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, odstępuje 

się od żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.  

6.10.5. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji. 
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6.10.6. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem       

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

 

Uwaga: Dokumenty wskazane w pkt. 6.9 i 6.10 należy złożyć w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z 

oryginałem opatrzony kwalifikowanym podpisem. Dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzane  

w języku obcym należy złożyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.  

7. Dowód wniesienia wadium.  

• Wadium wniesione w pieniądzu – przelewem – zaleca się  dołączyć do oferty 

kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu, lub wygenerowany z systemu 

bankowości elektronicznej potwierdzenie przelewu. 

• Wadium wniesione w pozostałych przypadkach - należy dołączyć oryginał 

dokumentu wystawionego na rzecz zamawiającego, który zostanie opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważniona  do jego 

wystawienia. 

7.1.2 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na 

ofertę,  

o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - 

należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 

7.1.3 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby 

uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić  w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej przez notariusza. 

7.1.4. 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 lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  
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7.1.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.   

7.1.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  składa  dokumenty  zgodnie z Rozporządzenie 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. poz. 1126 

z dn. 26 lipca 2016 z późn. zm.).  

➢ Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz                

z tłumaczeniem na język polski. 

 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

8.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

 

8.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką 

informację na własnej stronie internetowej  za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem:  https://platformazakupowa.pl/wcskj ), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, tj.                               

do dnia 12.08.2020 r.  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

8.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę 

SIWZ Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/wcskj 

 

8.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i 

zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

8.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcsk
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8.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa  w pkt 8.2 SIWZ. 

 

8.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej za pośrednictwem platformy 

zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj, 

 

8.8. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 

ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843), prowadzi 

się formie elektronicznej. 

 

8.9. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami (od poniedziałku 

do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy) są :  

➢ Kontakt formalno – prawny: Karol Orkiszewski, Beata Odwarzna,  Jerzy Świątkowski  

UWAGA: PRZY PRZESYŁANIU PISM PROSZĘ  

O PODAWANIE W TEMACIE E-MAILA SYGNATURY POSTĘPOWANIA: 

ZP/PN/24/07/2020 

8.10. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie 

dotyczącej postępowania. 

 

8.11.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj 

 

9. Wadium: 

9.1 Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie: 

Nr Pakietu  Kwota  wadium  

1 2.963,00 zł.  

2 102,00 zł.  

3 416,00  zł. 

4 137,00 zł.  

5 285,00 zł.  

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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6 296,00 zł.  

7 240,00 zł.  

8 150,00 zł.  

9 2.341,00 zł.  

10 7.698,00 zł.  

11 1.283,00 zł.  

12 2.000,00 zł.  

13 2.000,00 zł.  

14 1.460,00 zł.  

15 2.700,00 zł.  

16 2.310,00 zł.  

17 1.350,00 zł.  

18 495,00 zł.  

19 495,00 zł.  

20 464,00 zł. 

21 173,00 zł.  

22 62,00 zł.  

23 183,00 zł.  

24 120,00 zł.  

25 720,00 zł.  

26 304,00 zł.  

27 704,00 zł.  

28 645,00 zł.  

29 900,00 zł.  

30 348,00 zł.  

31 113,00 zł.  

32 137,00 zł.  

33 139,00 zł.  

34 224,00 zł.  

35 58,00 zł.  



        WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE 

      KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 
     58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

        NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640 
 

 

tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 
                                                                                                                        fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 
 

 

 

36 58,00 zł.  

37 756,00 zł.  

38 756,00 zł.  

39 756,00 zł.  

40 855,00 zł.  

41 408,00 zł.  

42 184,00 zł.  

43 66,00 zł.  

44 570,00 zł.  

45 546,00 zł.  

46 1.800,00 zł. 

47 29,00 zł.  

48 698,00 zł.  

49 1.500,00 zł.  

50 2.550,00 zł.  

51 12.750,00 zł.  

52 735,00 zł.  

53 30,00 zł.  

54 60,00 zł.  

55 1.755,00 zł.  

56 1.800,00 zł. 

57 690,00 zł.  

58 252,00 zł.  

59 925,00 zł.  

60 1.328,00 zł. 

61 263,00 zł.  

62 2.760,00 zł.  

63 1.800,00 zł.  

64 7.650,00 zł.  

65 638,00 zł.  
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66 1.350,00 zł.  

67 1.050,00 zł.  

68 870,00 zł.  

69 345,00 zł.  

70 540,00 zł.  

71 135,00 zł.  

72 788,00 zł.  

73 120,00 zł.  

74 960,00 zł.  

75 960,00 zł.  

76 29,00 zł.  

77 390,00 zł.  

78 1.050,00 zł.  

79 42,00 zł.  

80 315,00 zł.  

81 240,00 zł.  

82 4.800,00 zł  

83 4.800,00 zł.  

84 7.650,00 zł. 

 

 

9.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godziny. 11.00, 

potwierdzenie zapłaty wadium należy dołączyć do oferty z zastrzeżeniem pkt. 7 

SIWZ.  

9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

9.3.1 W pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta PKO BANK 

POLSKI Spółka Akcyjna nr rachunku: na konto: 23 1020 2137 0000 9702 0129 

1483 dopiskiem nr referencyjny : ZP/PN/24/07/2020 

9.3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

9.3.3 Gwarancjach bankowych; 

9.3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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9.3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst  jednolity Dz. U. z 2019 poz. 310 z póżn. zmian.). 

9.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

9.5 Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do 

godz. 11:00 

9.6 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

9.7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 

ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 1843). 

9.8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

9.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

9.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018, poz. 1986), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

9.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9.12 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub potwierdzających okoliczności, o których mowa    

w niniejszej SIWZ, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

9.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

 

10. Termin związania ofertą 

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
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10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

10.3 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. 

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

10.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

11. Opis sposobu przygotowania oferty 

11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym pakiecie.  

11.2 Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę 

(osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

sporządzona według wzoru formularza oferty i wykazu asortymentowo-ilościowego 

wraz formularzem cenowym stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i ma zawierać: 

11.2.1 Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY - zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, 

zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, 

numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta 

bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów , 

11.2.2 Załącznik nr 1 - WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ      

FORMULARZEM  CENOWYM 

Uwaga : w rubryce „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr 

katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego 

produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu 

bezspornej identyfikacji produktu. Zamawiający wymaga wpisania wszystkich 

numerów katalogowych. 

11.2.3  Załącznik nr 4- JEDZ 

11.2.4 Pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 11.5  

11.2.5  Dowód wniesienia wadium 

 

11.3  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

11.4 Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

11.5. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w 
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formie oryginału podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 

uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy musi zostać 

dołączone do oferty. 

11.6. Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty 

dostępnego na: https://platformazakupowa.pl/wcskj w niniejszym postępowaniu w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Oferta musi  być sporządzona w języku 

polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających 

dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; 

.xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. 

11.8. 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 polu 

„kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może 

być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności. Każda informacja stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący 

jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). Wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 

 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca 

się aby Wykonawca powinien podzielił ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich 

odpowiednio oznaczyć status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

11.9. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 

12. Termin składania i otwarcia ofert 

 

12.1 Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 31.08.2020 r. do godziny. 

11:00.  

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 31.08.2020 r. o godz. 12:00                      

w siedzibie Zamawiającego  w  Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter),                     

ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.  

 

12.3. Data, o której mowa w ust. 1 i 2 może ulec zmianie w przypadku np. wydłużenia 

terminu na składanie ofert. 

 

12.4.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/wcskj, 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, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny 

13.1 Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w wykazie 

asortymentowo- cenowym wraz z  formularzu cenowym, do którego składa ofertę. 

13.1.1 Wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową, 

13.1.2 Cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane              

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

13.1.3 wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość  =  

wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto. 

13.2 Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty, 

13.3 W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto zaokrąglone do 2 miejsc po 

przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 

groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

13.4 Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez 

Zamawiającego  

w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty, 

13.5 Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza 

cenowego brutto, 

13.6 Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

13.7 W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju 

spoza obszaru Unii Europejskiej, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz 

pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na zamawiającym, 

000000000000000wynikających z innych przepisów, w tym celnych. 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
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14. Opis kryteriów wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert 

 

14.1 Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami                   

i wagami: 

 

 

Dot. wszystkich pakietów 

  

 

▪ Cena (C) – waga 60% (60% = 60,00 pkt) 

▪ Termin dostawy (TD) – waga 20 % (20% = 20 pkt.) 

▪ Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych (TRR) – waga 20% (20% = 20 

pkt.) 

 

Punktacja w kryterium CENA (C) zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku w następujący sposób:  

 

 

gdzie: 

 

C - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie. 

Cmin.- najniższa cena spośród ocenianych ofert. 

Cbad. - cena oferty badanej. 

 

• Punktacja w kryterium TERMIN DOSTAWY (TD) (określony w Formularzu 

oferty – Rozdział III SIWZ) zostanie obliczona w następujący sposób: 

 

PUNKTACJA: do 3 dni roboczych  – 20 pkt, 4 dni robocze – 10 pkt., 5 dni roboczych 

(maksymalnie) - 0 pkt. 

 

• Punktacja w kryterium TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI DLA WAD 

UKRYTYCH (TRR)  (określony w Formularzu oferty - Rozdział III SIWZ) 

zostanie obliczona w następujący sposób:  

 

PUNKTACJA: do 5 dni roboczych  – 20 pkt, powyżej 5 dni roboczych  (max 7 dni 

roboczych )   - 0 pkt. 

 

 

 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY zostanie obliczona 

 w następujący sposób: 

S = C + TD + TRR 

C = 
Cmin 

x 60 
Cbad 
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14.2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryteria oceny ofert. 

14.3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów i po spełnienia wszystkich warunków określonych w SIWZ. . 

14.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

 

15.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty      

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy.  

 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy  

w sprawie zamówienia  

Zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy,  

który stanowi integralną część SIWZ – Rozdział II. 

18. Środki ochrony prawnej  

1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

19. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania 

danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

1. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 

informacyjnego z art. 13 RODO1) będzie w szczególności: 

➢ Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 
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• Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą 

• Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

• Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

• Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

➢ Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał.  Dotyczy to w szczególności: 

• Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

• Pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• Członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

➢ Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał.   

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

__________________________ 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1).  

acyjny wykający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych  
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzkie Centrum Szpitalne 

Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,  

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym 

Kotliny Jeleniogórskiej  jest Pani Małgorzata Bielecka, tel. 75/7537259, e mail:    

ochronadanych@spzoz.jgora.pl  

mailto:ochronadanych@spzoz.jgora.pl
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▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa wyrobów 

medycznych specjalistycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz 

Pracowni Badań Zabiegów Naczyniowych WCSKJ” NR REFERENCYJNY: 

ZP/PN/24/07/2020 (NR OGŁ. 2020/S 145-356524 Z DN. 29.07.2020 R. ),  

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 

1843), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

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

przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
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** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

 

 

 

 

UWAGA!!!  

DOTYCZY KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO, WAŻNE PRZY 

SKŁADANIU OFERT!!!  

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 01 marca 2018 r. nastąpiło 

wycofanie algorytmu funkcji skrótu SHA-1 i zastąpienie go algorytmem funkcji skrótu SHA-2 w 

zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną. Zgodnie z 

artykułem 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. 2016, poz. 1579) od dnia 1 lipca 2018 r. algorytm funkcji skrótu SHA-1 

stosowany przy składaniu kwalifikowanych podpisów elektronicznego, zaawansowanych 

podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych powinien być 

zastąpiony algorytmem funkcji skrótu SHA-2, chyba że wymagania techniczne wynikające z 

aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia eIDAS 910/20141 wyłączają 

możliwość stosowania tej funkcji skrótu. 
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