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I. INFORMACJE OGÓLNE. 
 
1. Dane Zamawiającego. 
 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie  
al. Warszawska 30  
10-082 Olsztyn 
tel. 89 541 30 93 
NIP 739-369-67-39, REGON 280314632, KRS 0000309907 
strona internetowa: http://szpital.uwm.edu.pl  
poczta elektroniczna: przetargi@szpital.uwm.edu.pl 
adres strony internetowej postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings 
 

 
2. Informacje dla Wykonawców.  

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest między 
Zamawiającym a Wykonawcami w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings.  

2.2. Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) jest mowa o 
„Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające 
realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie 
elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń lub 
innych dokumentów niezbędnych w procesie postępowania, zwane dalej „Platformą 
zakupową” lub „Systemem”. 

2.3. Składanie ofert oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem przez 
Platformę zakupową jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne. 

2.4. SWZ można pobrać w wersji elektronicznej bezpośrednio ze strony internetowej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings. Na powyższej stronie 
będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

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

2.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym 
postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 262 ustawy Pzp. 

2.7. Warunki płatności – płatność następować będzie w terminie 60 dni od daty 
otrzymania przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, 10-082 Olsztyn,                  
al. Warszawska 30, prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze. 

2.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 

2.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać                      
w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia (Zadania). Oferta musi 
dotyczyć pełnego zakresu danej części zamówienia (Zadania). 

http://szpital.uwm.edu.pl/
mailto:przetargi@szpital.uwm.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
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2.10. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych, o których mowa                      
w art. 92 ustawy Pzp  

2.11. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej w niniejszym 
postępowaniu. 

2.12. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

2.13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

2.14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom). 

2.15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

2.16. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. 

2.17. 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. 

2.18. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,                          
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 

2.19. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem 
osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

2.20. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa                 
w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

2.21. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, o których mowa w art. 93 ustawy 
Pzp. 

2.22. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,                              
o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.  

2.23. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również 
wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym                         
i Wykonawcą.  

2.24. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą związane z realizacją 
niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

2.25. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sposobu zakupów. 
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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami                   
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z   2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy 
Pzp. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze do niej oraz  kodeks  cywilny  
(jeżeli  przepisy  ustawy  Pzp nie stanowią inaczej). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów. Przedmiot 
zamówienia został podzielony na poszczególne 8 Zadań: 

Zadanie 1. Asortyment jednorazowy do angioplastyki 
Zadanie 2. System do zamykania tętnicy 
Zadanie 3. Neurochirurgia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego 
Zadanie 4. Zastawki i akcesoria do leczenia wodogłowia 
Zadanie 5. Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego 
Zadanie 6. Klipsy naczyniowe do malformacji naczyniowych 
Zadanie 7. System do stabilizacji transpedikularnej przezskórnej do aparatu 

OARM 
 
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SWZ 
Formularz asortymentowo – cenowy. 

2. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu                        
i  używania, posiadać aktualne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z ustawą                        
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 
974) lub być dopuszczony do obrotu i używania na podstawie świadectw: certyfikat 
wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności oraz 
identyfikujący producenta i typ wyrobu) lub deklaracja zgodności z  wymogami  
dyrektyw Unii Europejskiej. 

3. Ponadto Wykonawca utworzy w siedzibie Zamawiającego tzw. „Bank implantów“                     
w ilości wskazanej w Załaczniku Nr 1 do Umowy. 

4. Wspólny słownik zamówień CPV: 33184100-4 Implanty. 
  

 

IV. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. 

Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących 
przedmiotowych środków dowodowych: 

1. Oświadczenie podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 
elektronicznym podpisem osobistym, dotyczące dopuszczenia oferowanego 
przedmiotu zamówienia do obrotu i  używania w placówkach ochrony zdrowia na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r.                      
o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 974) lub zgodne z prawem 
Unii Europejskiej – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ; 
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2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych parametrów, wynikających z opisu 
przedmiotu zamówienia (OPZ), Zamawiający wymaga przedłożenia kopii lub 
oryginału materiałów producenta, w języku kraju producenta lub innym,                                   
z tłumaczeniem na język polski przez Wykonawcę, umożliwiające zweryfikowanie 
parametrów technicznych zaoferowanych w ofercie ze wskazaniem, której pozycji 

asortymentowej w danym Zadaniu dotyczy. W przypadku posiadania przez 

Zamawiającego ww. dokumentów przedmiotowych lub dokumenty te są dostępne               
i można je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, np. 
strona WWW wskazana przez Wykonawcę lub znany jest Zamawiającemu oferowany 
asortyment, Zamawiający może nie żądać ich dostarczenia. W przypadku braku 
parametru w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest 
do potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem podpisanym przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Zapisy art. 107 ustawy Pzp mają zastosowanie. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin realizacji zamówienia - sukcesywnie wg potrzeb w okresie 12 miesięcy od 
udzielenia zamówienia. Dostawa przedmiotu umowy  lub uzupełnianie  tzw. Banku,                     
w okresie jej trwania, systematycznie na podstawie zgłoszeń składanych przez 
Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną, w terminie wskazanym przez 
Wykonawcę w ofercie (kryterium oceny ofert) z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie 
dłuższy niż 3 dni robocze. Termin rozpatrzenia reklamacji zgodnie ze wskazaniem 
Wykonawcy w ofercie (kryterium oceny ofert) z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie 
dłuższy niż 12 dni.  

 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące:  

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków, które spełni Wykonawca. 

2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wnika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków, które spełni Wykonawca. 

3.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków, które spełni Wykonawca. 

4. Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków, które spełni Wykonawca. 

 
 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę 
wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 
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1 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 
ust. 1 pkt 2 Pzp.  

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2 i 5  lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni 
Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa 
w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte 
przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.  

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę  
z postępowania w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy  
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach, w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r, poz. 835) oraz art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie. 

 

VIII. OŚWIADCZENIA ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. 

1. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp oraz wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. z 2022 r poz. 835) zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie                                
o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu – wzór stanowi Załącznik Nr 3 do 
SWZ; 
 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców; 
 w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy              
z Wykonawców.  
 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych:  
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Zamawiający posiada 
te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych 
baz danych zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie będzie wzywał do ich 
złożenia o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu dane umożliwiające dostęp 
do tych środków. 
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3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, 
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 
znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio                     
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy.  

5. Dokumenty o których mowa w ust. 2 lub ust. 3 i 4 powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 
IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA, UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW ORAZ POLEGANIA NA 
ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH 

ZASOBY  
 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia kluczowych zadań Przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. 
członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki 
cywilnej) na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy Pzp są zobowiązani ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie.  

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale 
Podwykonawcy, musi w Formularzu ofertowym wskazać, jaką część (zakres 
zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz jeżeli są 
znane podać nazwy tych Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać 
w formularzu „nie dotyczy" lub inne równoważne sformułowanie. Jeżeli 
Wykonawca zostawi ten punkt formularza niewypełniony (puste pole) 
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez 
udziału Podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia 
Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie zamówienia. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia                     
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i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający 
żąda takiego zabezpieczenia). 

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

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa                        
w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 
zamówienia.  

 

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA, ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                    
a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, wniosków, pytań do SWZ, 
zawiadomień oraz innych informacji, przekazywane jest w formie elektronicznej 
za pośrednictwem: 

1) Platformy zakupowej „OpenNexus” 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  

w tym również wszelkiej korespondencji po otwarciu ofert, np. dokumentów na 
wezwanie Zamawiającego lub innych informacji wnoszonych w postępowaniu  

lub  

2) w sytuacjach wyłącznie awaryjnych, np.: w przypadku niedziałania systemu 
Platformy zakupowej komunikacja odbywać się będzie przy użyciu poczty 
elektronicznej przetargi@szpital.uwm.edu.pl, przy czym komunikacja pocztą 
elektroniczną nie dotyczy składania ofert wraz z załącznikami.  

- za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zaświadczeń, pytań do SWZ, 
zawiadomień oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania na system 
Platformy zakupowej lub w przypadku awarii Systemu Platformy, datę dostarczenia 
wiadomości na serwer pocztowy Zamawiającego. 

2. Składanie ofert oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem przez 
Platformę zakupową jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne. 

3. Pierwsze użycie Platformy przez Wykonawcę w związku z postępowaniem oznacza, 
że Wykonawca zapoznał się i akceptuje postanowienia „Instrukcji dla wykonawców 
platformazakupowa.pl” i „Regulaminu platformazakupowa.pl”. 

4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w 

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
mailto:przetargi@szpital.uwm.edu.pl
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Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania 
ofert/wniosków. Pozostałe informacje w tym pełna instrukcja tekstowa pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY 
MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące 
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania 
czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 
512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 
plików .pdf, 

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 
sieciowej - kodowanie UTF8, 

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

6. Zamawiający rekomenduje w szczególności następujący format przesyłanych 
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ots, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf. 

7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z rozszerzeń:  

1) .zip, 

2) .7z. 

8. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 
profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości 
plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu 
osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

9. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego: 

1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i 
opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 

 
Str. 9 

2) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie 
XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z 
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu. 

10.  Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów 
np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji 
plików. 

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                                 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 
poz. 2452).  

12. Oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych                               
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                        
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.                       
z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) z uwzględnieniem rodzaju 
przekazywanych danych. 

13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w Rozdziale VIII SWZ, 
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub 
jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej o których mowa w SWZ. 

14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub 
podmiotu udostępniającego zasoby: 

- zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 
jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument; 

- zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 
jako dokument w postaci papierowej - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
 

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje w przypadku: 

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

16. Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty inne 
niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby, lub pełnomocnictwo: 

 przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się podpisem 
elektronicznym; 

 sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej. 

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje w przypadku: 

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający 
zasoby, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

- pełnomocnictwa, mocodawca. 

18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, może dokonać również notariusz. 

19. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

20. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je  
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  

21. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Pzp do przesłania dokumentów niezbędne jest 
posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpisu zaufanego/podpisu 
osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty. 

22. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach 
internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się 
pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.  

23. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można 
znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-
zaufany.  

24. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć 
pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.  

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
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KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM PRZYPADKU ZAISTNIENIA 
JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje innego sposobu 
komunikowania się z Wykonawcami  niż określonego w rozdziale X SWZ. 
 
XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 
 
1. Osobami do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 w sprawach merytorycznych: Anna Wojciechowska 

 w sprawach formalnych i proceduralnych: Monika Kaczmarek; tel. 89 524 53 80. 
2. Zamawiający nie udziela wiążących ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. 
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy. 
4. 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 odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 
4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ. 

6. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,                             
o którym mowa w ust. 4 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie żąda wniesienia w niniejszym postępowaniu wadium. 
 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia  13.08.2022 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert. 

3. W przypadku gdy, wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3 wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 
związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 
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XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w postaci dokumentu 
elektronicznego. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

4. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz złożyć za 
pośrednictwem Platformy zakupowej udostępnionej na stronnie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings. 

5. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidzianej powyżej jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę sporządzoną lub przekazaną w sposób niezgodny z 
wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania 
ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi w SWZ, zgodnie z 
art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

7.  Na ofertę składa się: 

1) wypełniony i podpisany elektronicznie przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do 
SWZ) - Formularz nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ustawy Pzp; 

2) wypełniony i podpisany elektronicznie przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy Formularz asortymentowo – cenowy – (wzór stanowi 
Załącznik Nr 2 do SWZ) Formularz jest częścią oferty i nie podlega uzupełnieniu na 
podstawie art. 128 ustawy Pzp (należy złożyć wyłącznie w części, na które jest 
składana oferta); 

3) dokumenty lub oświadczenia określone w SWZ rozdział IV PRZEDMIOTOWE 
ŚRODKI DOWODOWE podpisane elektronicznie przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy;  

4) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie przez Wykonawców lub podmiotu udostępniającego zasoby, ww. 
oświadczenie składa każdy z nich; 

5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik 
lub w przypadku oferty składanej wspólnie Pełnomocnictwo do reprezentowania 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo do 
złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana 
oferta, tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie 
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 
97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r – Prawo o notariacie, które to poświadczenie 
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym mocodawcy, wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do 

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
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tego umocowane. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego; 

8. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), 
Wykonawca, winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych 
w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, złożyć je w wydzielonym pliku oraz 
oznaczyć informacją – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

UWAGA: Wykonawca składając ofertę na Platformie zakupowej zobowiązany jest 
zaznaczyć dokumenty, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym 
razie dokumenty zostaną potraktowane jako jawne w całości. Wykonawca wraz z 
przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest 
zastrzec je oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
 

XVI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć 
(wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  
do 15.07.2022 r., godz. 10:00.  

Oznakowanie postępowania: 
Dostawa implantów, Nr sprawy: 16/2022 

2. Wykonawca, który złożył ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej może 
przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać ofertę. 

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

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2022 r. o godz. 10:15. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

8. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
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XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca poda ceny jednostkowe netto w poszczególnych pozycjach 
asortymentowych.  

2. Wyliczy wartość netto, poda stawkę VAT oraz wyliczy wartość brutto 
poszczególnych pozycji.  

3. Suma poszczególnych wartości brutto w poszczególnym Zadaniu będzie stanowiła 
cenę ofertową Zadania.  

4. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT,  
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z 
podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z 
wykonaniem zamówienia, w tym m.in. cła, podatki i inne opłaty. Wykonawcy 
zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 
zamówienia. 

6. Cena ofertowa netto jest ustalona przez Wykonawcę na poziomie maksymalnym i 
nie będzie podnoszona podczas wykonywania zamówienia. 

7. Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia, ani cena 
jednostkowa wskazana przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo - cenowym 
nie może mieć wartości 0,00 złotych. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST 
MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE 

KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO 
NAJMNIEJ WAŻNEGO. 

1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:  

Lp. Opis kryteriów Znaczenie 

1. Cena - (Wpc) 60 % 

2. Termin rozpatrzenia reklamacji (Wpr) 15% 

3. Termin dostawy cząstkowej – uzupełnienie banku 
(Wpt) 

15% 

4. Oznakowanie na opakowaniu w języku polskim 
(Wpo) 

10% 

2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w 
punktach (1 % = 1 pkt). 

 Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru: 

W = Wpc + Wpr +  Wpt + Wpo 

gdzie: 
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W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie 
kryteria  

Wpc – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

Wpr – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji” 

Wpt – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin dostawy” 

Wpo – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Oznakowanie na opakowaniu 
w języku polskim” 

 

3. Wartość punktowa w kryterium cena będzie obliczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, 
pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba 
punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego 
wzoru: 

            

cena oferty najniższej 

Wpc = ------------------------------------   x 60 

cena oferty badanej 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 60 pkt. 

 

4. Wartość punktowa w kryterium termin rozpatrzenia reklamacji będzie 
przyznawana wg. poniższego wzoru, przy czym Zamawiający będzie oceniał 
zaoferowany termin w przedziale od 2 do 12 dni.  

 termin rozpatrzenia reklamacji 12 dni  – 0 pkt 

 termin rozpatrzenia reklamacji 11 dni  – 1,5 pkt 

 termin rozpatrzenia reklamacji 10 dni  – 3 pkt 

 termin rozpatrzenia reklamacji 9 dni – 4,5 pkt 

 termin rozpatrzenia reklamacji 8 dni – 6 pkt 

 termin rozpatrzenia reklamacji 7 dni – 7,5 pkt 

 termin rozpatrzenia reklamacji 6 dni – 9 pkt 

 termin rozpatrzenia reklamacji 5 dni – 10,5 pkt 

 termin rozpatrzenia reklamacji 4 dni – 12 pkt 

 termin rozpatrzenia reklamacji 3 dni – 13,5 pkt 

 termin rozpatrzenia reklamacji 2 dni – 15 pkt 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium termin rozpatrzenia reklamacji 
wynosi 15 pkt. 

 

5. Wartość punktowa w kryterium termin dostawy cząstkowej będzie przyznawana 
wg. poniższego wzoru:  

 termin dostawy 3 dni robocze – 0 pkt 
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 termin dostawy 2 dni robocze – 7,5 pkt 

 termin dostawy 1 dzień roboczy – 15 pkt
 

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium termin dostawy wynosi 15 pkt. 

 

6. Wartość punktowa w kryterium oznakowanie na opakowaniu w języku polskim 
będzie przyznawana wg. poniższego wzoru: 

TAK posiada oznakowanie w języku polskim = 10 pkt 
NIE brak oznakowania w języku polskim = 0 pkt

 
 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium oznakowanie na opakowaniu w 
języku polskim wynosi 10 pkt 

 

7. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 
kryteria, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała 
największą ilość pkt. z pośród ofert ważnych. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę na podstawie art. 308 ust. 2 
ustawy Pzp w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577,  
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

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

4. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska 
uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, 
koordynacji, itp. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie 
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XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO 
 WYKONANIA UMOWY. 

 
Zamawiający nie żąda, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Projektowane postanowienia umowy związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ. 
 
 
 
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  
w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 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 lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa art. 469 pkt 15 
ustawy 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. 

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. 

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 pkt 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 

8. 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. 
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9. 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. 

10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 
publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11.  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. 

12.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 
 

XXIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU 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 ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny w Olsztynie, 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych, kontakt: iodo@szpital.uwm.edu.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z powyższym postępowaniem, 

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

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

6) 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, 

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

8) posiada Pani/Pan: 

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

mailto:iodo@szpital.uwm.edu.pl
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 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych1, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2, 

 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: 

 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. 2o 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. 

 

Formularze do specyfikacji: 

Załącznik Nr 1. Formularz oferty. 

Załącznik Nr 2. Formularz asortymentowo - cenowy. 

Załącznik Nr 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania. 

Załącznik Nr 4. Oświadczenie przedmiotowe. 

Załącznik Nr 5. Projektowane postanowienia umowy. 

 

 
 
 

                                            
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

2  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochronny praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


