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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 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings    
poczta elektroniczna: przetargi@szpital.uwm.edu.pl 
 

2. Informacje dla Wykonawców.  

2.1. 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 w tym 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia lub innych dokumentów 
niezbędnych w procesie postępowania, zwane dalej „Platformą zakupową” lub 
„Systemem”. 

2.2. 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 związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

2.3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.06.2022 r. 

2.4. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być 
użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 

2.5. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji.  

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 do 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 nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SWZ. 

2.10. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sposobu zakupów. 

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

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
mailto:przetargi@szpital.uwm.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
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2.12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z art. 91 ust. 1 
ustawy Pzp. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części 
zamówienia (Zadania). Oferta musi dotyczyć pełnego zakresu danej części 
zamówienia (Zadania). 

2.13. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych, o których mowa w 
art. 92 ust.1 ustawy Pzp.  

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

2.15. Zamawiający nie przewiduje stosowania w niniejszym postępowaniu aukcji 
elektronicznej, o której mowa w art. 227 – 238 ustawy Pzp. 

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

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

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 informuje, iż na podstawie art. 139 ustawy Pzp w postępowaniu 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2.21. Specyfikacja warunków zamówienia stanowi, wraz z załącznikami, kompletny 
dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego 
postępowania przetargowego. 

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

2.23. 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. 

2.24. Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego 
budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz  z nadbudową i przebudową budynku 
kotłowni Nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy  
ul. Warszawskiej 30”  – III etap pochodzi ze środków budżetu państwa. 

2.25. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 pkt 
1 ustawy Pzp, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.  

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) 
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zwanej dalej „ustawą Pzp.” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie. 

2. Wartość zamówienia przekracza progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy 
Pzp.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy ww. 
ustawy oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej w ramach realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło 

północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap 
III.  

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na poszczególne części zamówienia:  

Zadanie Nr 1. Monitory. 

Zadanie Nr 2. Dializator. 

Zadanie Nr 3. Respirator. 

Zadanie Nr 4. Echokardiograf. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, na 
własny koszt, ponosząc także koszt załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia 
podczas transportu, dokona pierwszego uruchomienia, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Załączniku Nr 3 do SWZ. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ - 
Formularz asortymentowo - cenowy oraz Załącznik Nr 3 do SWZ  - Wymagania 
techniczne – warunki graniczne. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzeń regenerowanych, 
używanych lub będących przedmiotem pokazów, demonstracji, itp. Oferowany 
przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz dopuszczony do obrotu i  
używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych 
(Dz.U. 2022 poz. 974), posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie 
stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE m.in. wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.  

6. Przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentem 
przekazania, tj. protokołem zdawczo – odbiorczym. Wraz z protokołem zdawczo - 
odbiorczym Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty dopuszczające przedmiot 
zamówienia do używania, dokumentację producenta, instrukcję obsługi oraz 
gwarancję na dostarczany przedmiot zamówienia. 

7. Wspólny słownik zamówień CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33195100-4 
Monitory, 33181100-3 Urządzenia do hemodializy, 33157400-9 Medyczna aparatura 
oddechowa, 33112340-3 Echokardiografy. 
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IV. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. 

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

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych parametrów, wynikających z opisu 
przedmiotu zamówienia (OPZ), Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentacji 
technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia w języku kraju producenta lub 
innym, z tłumaczeniem na język polski, poświadczonej przez Wykonawcę, 
umożliwiającą zweryfikowanie parametrów technicznych zaoferowanych OPZ, ze 
wskazaniem, której pozycji asortymentowej w danym Zadaniu dotyczy. W przypadku 
braku parametru w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca 
zobowiązany jest do potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem 
podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Zamawiający informuj, że w przypadku niezłożenia wraz z ofertą dokumentacji 
technicznej potwierdzającej parametry techniczne zapisy art. 107 ust. 2 ustawy Pzp 
będą miały zastosowanie. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie wskazanym przez Wykonawcę 
w ofercie (kryterium oceny ofert) z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 
60 dni od daty udzielenia zamówienia. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 

 

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. 1 ustawy 
Pzp oraz przepisie 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 
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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 potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 125 ustawy Pzp zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu składa się na 
formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie „JEDZ", 
sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16; 

 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ 
składa każdy z Wykonawców; 

 w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, Wykonawca składa również JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby 
wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów; 

 Jednolity dokument został przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla 
przedmiotowego postępowania (format .xml) Sporządzając oświadczenie JEDZ 
można skorzystać z nieodpłatnego narzędzia wspierającego Zamawiających i 
Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji 
elektronicznej, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem 
https://espd.uzp.gov.pl/; 

 w zakresie części IV JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia 
sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV, 

2) oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie 
na Formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ (składa: Wykonawca, każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie: 

 wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp 
oraz  

 wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 
1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy 

https://espd.uzp.gov.pl/
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kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; 

3) 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 jednolitym dokumencie dane umożliwiające 
dostęp do tych środków; 

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp, dotyczących 
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 
konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 6 do SWZ. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 

1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem;  

2) pkt 3 - 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 w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty powinny być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie 
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 
4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że 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. Przepis ust. 3 stosuje się. 

5. Dokumenty składane w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa szczegółowo 



 

 
Str. 7 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia dokumenty i 
oświadczenia wskazane w SWZ ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-3 składa również 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia. Postanowienia ust. 2-3 
stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu Wykonawca składa również 
dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-3 dotyczące 
podmiotu na którego zdolnościach Wykonawca polega. Postanowienia ust. 2-3 
stosuje się odpowiednio. 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

 

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 JEDZ 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 „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) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  
oświadczenie o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.  

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

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
mailto:przetargi@szpital.uwm.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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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:  

a. .zip, 

b. .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.  

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 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 
2452).  

12. Dopuszczalny zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

 dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, 

 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy 
użyć formatu XAdES. 

13.  Oferty, oświadczenia JEDZ, 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. 

14. 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. 

15. 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. 
 

16. 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; 

- innych dokumentów, odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

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

18. 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. 

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

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

21. 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 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w 
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku. 

 

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

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. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

 

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI. 

1. Osobami do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) w sprawach merytorycznych: Wojciech Tyszer,  

2) w sprawach formalnych i proceduralnych: Zbigniew Skorupski, tel. 89 524 53 80. 

2. Zamawiający nie udziela wiążących ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 
czy odpowiedzi. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ. Wnioski należy składać w sposób wskazany Rozdziale X SWZ. 
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4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 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 do SWZ 
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 26.09.2022 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

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

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. 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) wypełniony i podpisany elektronicznie przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy Formularz wymagań technicznych – warunków 
granicznych - (wzór stanowi Załącznik Nr 3 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); 

4) przedmiotowe środki dowodowe szczegółowo opisane w rozdziale IV niniejszej 
SWZ; 

5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, w skrócie „JEDZ" (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ). W przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 
wykonawców, oświadczenie składa osobno każdy wykonawca, podpisane 
elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 

6) Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie 
(wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ). 
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7) Pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie - do reprezentowania 
wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i 
zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji. 
Pełnomocnictwo  musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W 
przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja 
łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie 
przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji. Wykonawca może złożyć kopię 
pełnomocnictwa, ale wtedy wymagane jest pozyskanie notarialnego uwierzytelnienia 
odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
notariusza; 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w 
postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym (każdy 
dokument składany wraz z ofertą), przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi lub przez 
pełnomocnika. 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. 

5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być 
załączone Pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres i podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 99 § 1 Kodeksu Cywilnego – tekst 
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.) przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy lub w elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza i opatrzone jego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst 
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.). 

6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenia zamówienia wspólnie, składają formularz 
ofertowy wraz z pozostałymi dokumentami podpisany przez ustanowionego 
Pełnomocnika. 

7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną, ponoszą solidarną odpowiedzialność 
wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. 

9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Wykonawcą 
występującym jako Pełnomocnik (Lider) pozostałych. 

10.  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

11.  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 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
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późn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

12.  Wykonawca, składając ofertę której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku 
oraz stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

 

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 27.07.2022 r., godz. 10:00.  

Oznakowanie postępowania: 
DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ, Nr sprawy: 15/2022 

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 27.07.2022 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. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie na Platformie zakupowej przez 
Zamawiającego bez konieczności faktycznego/fizycznego udziału Wykonawców w 
siedzibie Zamawiającego. 

9. 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 OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:  

Lp. Opis kryteriów Znaczenie 

1. Cena  60 % 

2. Parametry jakościowe - techniczne przedmiotu zamówienia  25% 

3. Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa  5% 

4. Termin dostawy  5% 

5. Okres gwarancji  5% 

 

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 + Wpj + Wpr + Wpd + Wpg 

gdzie: 

W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria  
Wpc – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
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Wpj - ilość punktów uzyskanych w kryterium „Parametry jakościowe - techniczne 
przedmiotu zamówienia” 

Wpr– ilość punktów uzyskanych w kryterium” Czas reakcji serwisu „przyjęte 
zgłoszenie – podjęta naprawa” 

Wpd – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Termin dostawy” 
Wpg - ilość punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości” 

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 parametry jakościowe - techniczne przedmiotu 
zamówienia będzie przyznawana wg. poniższego wzoru.  

 

uzyskana suma pkt w badanej ofercie 
Wpj = ----------------------------------------------------------------   x 25 

największa uzyskana suma pkt z pośród ofert ważnych 

 

Uwaga do oferty należy dołączyć wypełniony Załącznik Nr 3 do SWZ Formularz  
wymagań technicznych – warunków granicznych – formularz stanowi integralną 
część oferty i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ustawy Pzp. Ponadto 
Wykonawca w celu uzyskania pkt w niniejszym kryterium zobowiązany jest do 
złożenia wraz z ofertą dokumentów na potwierdzenie zaoferowanych 
parametrów technicznych podlegających ocenie jakościowej w Formularzu 
wymagań technicznych – warunków granicznych. W przypadku nie wniesienia ww. 
dokumentów wraz z ofertą i dostarczenie na wezwanie Zamawiającego, 
Wykonawca nie uzyska  pkt w kryterium jakościowo – technicznym. 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium parametry jakościowe - 
techniczne wynosi 25 pkt. 

 

5. Wartość punktowa w kryterium czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – 
podjęta naprawa” będzie przyznawana wg. poniższego wzoru: 

Czas reakcji serwisu - 1 dzień roboczy = 5 pkt 

Czas reakcji serwisu - 2 dni robocze = 2,5 pkt 

Czas reakcji serwisu - 3 dni robocze = 0 pkt 
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Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium czas reakcji serwisu przyjęte 
zgłoszenie – podjęta naprawa wynosi 5 pkt. 
 

6. Wartość punktowa w kryterium termin dostawy będzie przyznawana wg. 
poniższego wzoru, przy czym Zamawiający będzie przyznawał pkt. w przedziale od 
20 do 60 dni. Termin dostawy należy podać z dokładnością do 1 dnia. 
Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednia liczba punktów, dokonana na 
podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:   

 

najkrótszy terminem dostawy spośród ofert ocenianych 
Wpd = ------------------------------------------------------------------   x 5 

termin dostawy oferty ocenianej 
 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium termin dostawy wynosi 5 pkt. 

 

7. Wartość punktowa w kryterium okres gwarancji jakości będzie przyznawana za 
zaoferowanie okresu 24, 36 lub 48 miesięcy. Wykonawcom przyznana zostanie 
odpowiednia liczba punktów na podstawie matematycznego wyliczenia z 
następującego wzoru: 
 

okres gwarancji w ofercie ocenianej 
Wpg = ------------------------------------------------------------------   x 5 

najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych 
 
 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ww. kryterium wynosi 5 pkt. 

 
 

8. 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. 264 ustawy 
Pzp w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie 
krótszym niż 10 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.  
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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. 

 

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 8 do SWZ. 

  

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

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi na 
zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505 – 590), jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. 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; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo 
że zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. 

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania 
albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 
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6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 
w sposób inny niż określony w lit. a; 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:  

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej  

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie:  

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne 

9. Elementy obligatoryjne treści odwołania zawiera art. 516 ustawy Pzp. 

10.  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. 

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

12.  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. 

13.  Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie 
przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Skargę kasacyjną może 
wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej księgi p ierwszej 
tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego stosuje się. 

 

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, ze zm.), 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,  

mailto:iodo@szpital.uwm.edu.pl


 

 
Str. 20 

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

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. art. 18 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. 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, 

 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. 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. 

Formularze do specyfikacji: 

Załącznik Nr 1. Formularz oferty. 

Załącznik Nr 2. Formularz asortymentowo - cenowy. 

                                            
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. 
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Załącznik Nr 3. Formularz Wymagania techniczne – warunki graniczne. 

Załącznik Nr 4. Wzór Jednolity dokument (JEDZ). 

Załącznik Nr 5. Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy 
kapitałowej. 

Załącznik Nr 6. Oświadczenie o aktualności informacji składanych na podstawie art. 
125 ustawy Pzp. 

Załącznik Nr 7. Oświadczenie o  przeciwdziałaniu agresji. 

Załącznik Nr 8. Projektowane postanowienia umowy. 


