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I INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Tryb przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 i nast. ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp 
 
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, 
tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 
 
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał 

2.1. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę 
produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego. 

2.2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, 
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne 
oraz innych Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób 
społecznie marginalizowanych. 

2.3. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 
2.3.1. spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 6 swz,  
2.3.2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,  
2.3.3. nie podlega wykluczeniu na podstawie 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 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp;  

2.3.4. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia  
8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 
111 z 8.04.2022, str.1);  

2.3.5. złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 
2.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 

2.4.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; 

2.4.2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty  
i zawierać w szczególności wskazanie: 
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,  
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych  

z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

2.5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 
2.6. Potencjał podmiotu trzeciego  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na 
potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na 
potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy 
Pzp, 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 oraz na podstawie art. 
5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia  8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia 
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(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str.1). 

2.7. Podwykonawstwo 
2.7.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. 
2.7.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 
2.7.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są 
już znani.  

2.7.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona oraz nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi stanowiącej przedmiot umowy. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa  
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
przedmiotu zamówienia.  

2.7.5. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie zamówienia. 

2.7.6. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w JEDZ w części II Sekcja D części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, jeśli są już znane.  

 
3. Komunikacja w postępowaniu 
 
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/107sw  zwanej 
dalej Platformą.  
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się  
w rozdziale III podrozdziale  1 niniejszej SWZ.  
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania 
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych  
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na 
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.   
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją 
korzystania z Platformy. 
 
4. Podział zamówienia na części 

4.1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.  

4.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia tzn. musi obejmować pełny zakres wyszczególniony w SWZ. 
Konieczny pełen zakres udzielenia świadczeń od jednego usługodawcy, aby usługa była wykonywana 
kompleksowo w celu przeprowadzenia łatwiejszej kontroli, braku niezgodności i uniknięcia błędów możliwych 
przy koordynacji kilku wykonawców i prowadzeniu BDO.  

4.3. Opis przedmiotu zamówienia stanowią: 
 załącznik nr 2 do swz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
 załącznik nr 4 do swz Projektowane Postanowienia Umowy 

5. Wizja lokalna  
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 
6. Oferty wariantowe  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty 
przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 
7. Katalogi elektroniczne 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
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8. Umowa ramowa 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 
9. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp. 
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
11. Rozliczenia w walutach obcych 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
 
15. Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania 

15.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 RODO 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/W (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej 
„RODO”, informuję że Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w przedmiotowym postępowaniu jest 
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz.  

15.2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: iod@107sw.pl.  
15.3. Podane dane w zakresie wynikającym z właściwych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu przeprowadzenia 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia przedmiotowej oferty.  

15.4. Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie 
systemami informatycznymi, obsługę poczty oraz innym zainteresowanym na zasadach, w szczególności wynikających z 
art. 18, art. 74, art. 76, art. 222, art. 253, art. 260 wymienionej ustawy Pzp.  

15.5. Dane przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  
15.6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. Podanie danych, w zakresie wynikającym z wymienionych przepisów prawa, jest niezbędne do realizacji celu. 
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.  

15.7. Ponadto, informuję, że: 
15.1.1. w przypadku wykonania obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo dostępu do swoich 

danych i otrzymania ich kopii), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;  

15.1.2. skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych, o których mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnych z ustawą;  

15.1.3. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania, o których mowa w art. 
18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.). 
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ROZDZIAŁ II 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONACY 
 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia stanowi: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych 
1.2. Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV):  

1.2.1. 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych 
1.2.2. 90524400-0 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 
1.2.3. 90500000-2 Usługi związane z odpadami 
1.2.4. 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 
1.2.5. 90512000-9 Usługi transportu odpadów 
1.2.6. 90513300-9 Usługi spalania odpadów 
1.2.7. 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 
1.2.8. 90520000-8 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych 

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do swz. 
1.2. ZASADA BLISKOŚCI Zgodnie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 

699) zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na 
którym zostały wytworzone. 

1.3. WYJĄTEK OD ZASADY BLISKOŚCI Zgodnie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 
Dz. U. 2022 poz. 699) dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze 
województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku 
braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące 
instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. 

1.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami opisanymi w zał. nr 2 do swz dla 
przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

2. Rozwiązania równoważne  
 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 
ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w swz. Każdorazowo gdy wskazana jest  
w niniejszej swz lub załącznikach do swz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 
równoważna”. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać na etapie złożenia oferty 
(w ofercie), że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne w zakresie cech i właściwości oferowanego 
przedmiotu zamówienia lub zgodności z równoważną normą lub oceną techniczną lub specyfikacją techniczną  
w stosunku do wskazanej przez zamawiającego w dokumentach zamówienia, spełnia wymagania zamawiającego  
w sposób równie dobry bądź lepszy, co rozwiązanie pierwotnie opisane przez zamawiającego w dokumentach 
zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien udowodnić w ofercie,  
w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że 
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu 
zamówienia. Ciężar dowodu w zakresie wykazania równoważności oferowanych rozwiązań obciąża 
wykonawcę. Brak wykazania równoważności zaoferowanego rozwiązania skutkować będzie odrzuceniem 
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.  
 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 

stosunku pracy 
 

3.1 Zamawiający określa wymagania związane z zatrudnianiem osób, w okolicznościach, o których mowa  w art. 
95 ust. 1 ustawy Pzp: 

3.1.1. Zamawiający od Wykonawcy lub Podwykonawcy wymagać będzie, aby osoby wykonujące czynności 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy  
o pracę;  
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3.1.2. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie realizacji usługi zażądać od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy wykazaniem się, że osoby realizujące zamówienie zatrudnione są na podstawie 
umowy o pracę na podstawie wydruków ZUS, w przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia 
pracownika na podstawie umowy o pracę Zamawiający ma możliwość bez ponoszenia konsekwencji 
wypowiedzieć umowę z Wykonawcą z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy;  

3.1.3. Sankcją za naruszenie obowiązku zatrudnienia pracowników przy realizacji umowy, Wykonawca 
zobowiązany będzie uiścić karę umowną, liczoną od każdego ujawnionego przypadku, tj. każdej 
osoby, w wysokości 500 zł. Jednocześnie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć w/w naruszenie w terminie 7 dni, a nie usunięcie spowoduje naliczanie kolejnej kary umowy 
oraz wypowiedzenie umowy z tytułu okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 

 
4. Termin wykonania zamówienia  
Wymagany termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
Zamawiający nie będzie wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.  
 
6. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
6.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 

6.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów: 
6.2.1. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną decyzję/zezwolenie 

(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27.04.2001 r. 
Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi) właściwego 
terytorialnie organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów o kodach objętych zamówieniem dla instalacji mających wolne moce przerobowe; 

6.2.2. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną decyzję/zezwolenie 
(właściwego terytorialnie organu), na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego 
unieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia; 

6.2.3. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada wpis do rejestru, o którym mowa  
w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 
 

6.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 

6.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 

                                    
7. Podstawy wykluczenia 
 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz na podstawie 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 oraz na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 
2022/576 z dnia  8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 
8.04.2022, str.1). 
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8. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń 
i dokumentów 

Dokumenty składane wraz z ofertą 

8.1. Oferta wraz z dołączonymi dokumentami składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 
opatrzonej podpisem kwalifikowanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie. 

8.2. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.  

Wykonawca jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy (załącznik nr 3 JEDZ). 

8.3. Do oferty wykonawca załącza:  

8.3.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 JEDZ); 
8.3.1.1. oświadczenie, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 

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), zwanego dalej: 
JEDZ/jednolitym dokumentem. 

8.3.1.2. Zamawiający  informuje, iż instrukcję  wypełnienia  ESPD oraz edytowalną  wersję  formularza  ESPD  
można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-
regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie 
ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/.  

8.3.1.3. w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie 
polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz 
proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia  
w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II 
Sekcja A i B oraz w Części III. 

8.3.1.4. w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów 
kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

8.3.1.5. oświadczenie składają odrębnie: 
1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

2) Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy; 

8.3.1.6. Forma JEDZ 
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, 
.odt. 
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub 
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca 
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

8.3.1.7. Sposób wypełniania JEDZ  
Wykonawca może złożyć JEDZ korzystając z zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego 
formularza JEDZ (ESPD)  który należy wypełnić lub skorzystać z systemu dostępowego zamieszczonego 
na stronie internetowej: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl.  
Przy wypełnianiu formularza JEDZ (ESPD) wykonawcy mogą skorzystać z instrukcji jego wypełniania 
zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja-2021.01.20.pdf 

 
8.3.2. Formularz ofertowy wypełniony i odpowiednio podpisany (załącznik nr 1 do swz); 
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Załączniki nr 1 (formularz ofertowy) nie podlega procedurze uzupełnienia i z tego względu 
niezłożenie powyższego formularza spowoduje odrzucenie oferty. 
 

8.3.3. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5 rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 6 do swz 

 
8.3.4. Pełnomocnictwo   

8.3.4.1. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia 
oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;  

8.3.4.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego 
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
tych Wykonawców należy załączyć do oferty; 
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie: 
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Zamawiający dopuszcza przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione 
podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej.  
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa  
powyżej, dokonuje w przypadku:  

 
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia,  
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 
 

8.3.5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
8.3.5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden 

spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,  
z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

8.3.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach 
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 
8.3.6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

8.3.6.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 
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; 
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2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 
8.3.7. Wykaz rozwiązań równoważnych – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych 
z jego opisem lub normami. 
 

8.3.8. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane 
w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem 
takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, winien przekazać je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku. 
 

8.3.9. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp, 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 
wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.  
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 
wystarczające, wyklucza Wykonawcę.  

 
 
Dokumenty składane na wezwanie 

8.4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, 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, następujących podmiotowych środków dowodowych: 
 
8.4.1. INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem, w zakresie:  art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4 ustawy Pzp; 
 

8.4.2. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia  
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie 
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do swz;  

 
8.4.3. OŚWIADCZENIA Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,  
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) oraz w 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, poz. 835) oraz na podstawie 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 (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1); 
– załącznik nr 7 do swz;  



11 
 

8.4.4. Odpisu lub informacji z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO lub z CENTRALNEJ INFORMACJI 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie: art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp; 

 
8.4.5. Posiadanie uprawnień wymaganych ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

699) i jej aktami wykonawczymi tj. zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne, na zbieranie odpadów medycznych (dla podmiotów, które są do tego zobowiązane) oraz 
pozwolenie na unieszkodliwianie wszystkich odpadów będących przedmiotem zamówienia.  

 
8.4.6. Dokumenty od wykonawców zagranicznych  

8.4.6.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: - 
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 8.4.1 niniejszego rozdziału – 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 pkt 8.4.1. Dokument, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 

8.4.6.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,  
o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa  
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, 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. Wymagania  
dotyczące  terminu  wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 8.4.1.  

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą swz do oświadczeń, dokumentów i cyfrowych odwzorowań 
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 
rozporządzenia 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. 

 
9. Wymagania dotyczące wadium 

 
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 

00/100)  
9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
9.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach:  

a) pieniądzu, 
b) gwarancjach bankowych, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 
836 i 1572). 

9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 
Gospodarstwa Krajowego  Nr rachunku: 85 1130 1176 0016 0104 6420 0012  z adnotacją „wadium – 
odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych znak sprawy DZP.2610.9.2022".  

 
9.5. Wadium wnoszone w innej formie: 

9.5.1. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej w formie 
oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). 
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9.5.2. Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak, 
aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym   
z formatów danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  z dnia 
9 listopada 2017 r.  

9.5.3. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie 
tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. w formie 
oryginału dokumentu. 

9.5.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 
a) być wystawione na 107. Szpital Wojskowy z Przychodnią  SP ZOZ w Wałczu, ul. 

Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz;  
b) z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji; 

c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym 
pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert; 

d) należne Zamawiającemu środki powinny być wypłacone w terminie do 30 dni od dnia 
zgłoszenia żądania.  

9.5.5. Wniesienie wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany 
ofertą. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności 
wadium. W przypadku przedłużenia terminu składania oferty należy uwzględnić nowy termin 
ważności wadium. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą należy przedłużyć okres 
ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres 
związania ofertą.  

9.5.6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności: 

a) upływu terminu związania ofertą; 
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 
wniesienia. 

9.5.7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca 
wadium wykonawcy: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
b) którego oferta została odrzucona; 
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako  najkorzystniejsza; 
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.   
 
10. Sposób przygotowania ofert  
Zasady obowiązujące podczas przygotowania ofert 

 
10.1 Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

10.2 Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 
spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 
1 lipca 2016 roku”.  

10.3 W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.  

10.4 Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy znajdują się bezpośrednio na stronie: 
platformazakupowa.pl.  

10.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, 
zostaną odrzucone.  
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10.6 Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II 
podrozdziale 8 SWZ.  

10.7 Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert 
zmienić ofertę. Sposób dokonywania zmiany oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . 

10.8 Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty 
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10.9 Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w swz 
dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 
dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.  

10.10 Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,  
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim  
o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo 
przez podwykonawcę.  

10.11 Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektroniczne, 
w tym składanie ofert znajdują się w dziale III pkt 1 swz. 

 
11. Opis sposobu obliczenia ceny  

11.1. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  
z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 

11.2. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie 
umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych 
z realizacją zamówienia. 

11.3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie 
inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą 
wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawierania umowy.  

11.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11.5. W formularzu oferty wypełnianym za pośrednictwem Platformy Wykonawca poda wyłącznie cenę oferty, 

która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie obowiązywania umowy, obliczoną 
zgodnie z powyższymi dyspozycjami. 

11.6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
11.7. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania- 

końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 
11.8. Sposób zapłaty i rozliczeń za realizację przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy. 
11.9. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek: 
11.9.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
11.9.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 
11.9.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 
11.9.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
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11.10. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ. Brak złożenia ww. 
informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego. 

 
ROZDZIAŁ III 

INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 
 
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 

1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy. 

1.2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej: 

1.2.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji zgodnie 
z art. 135 ustawy Pzp. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce 
"Wyślij wiadomość" w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego 
dokumentu; 

1.2.2 korzystanie z Platformy jest bezpłatne;  

1.2.3 Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany 
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, 
będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, do konkretnego 
Wykonawcy; 

1.2.4 wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień 
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM; 

1.2.5 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w 
sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające 
pracę na 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. 

1.3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
1.3.1 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 
1.3.2 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie prowadzonego 

postępowania.  

1.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania 
z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed 
upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).  
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1.4.1. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy 
Pzp. 

1.5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady 
Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 
1.5.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 
1.5.2. w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 

.zip i .7Z 
1.5.3. wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages.  

1.6. w przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
1.6.1. 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.  

1.6.2. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym przy dokumentach  opatrzonych podpisem w formacie XAdES o typie 
zewnętrznym. 

1.6.3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

1.7. 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.  

1.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego 
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

1.9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

1.10. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością 
odrzucenia oferty. 

1.11. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza 
“Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

1.12. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 

1.13. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami: 

Kierownik działu zamówień publicznych:  

Paulina Szagun, tel.: 261 47 28 15 w godz. 8.00 - 14.00, e-mail: zamowieniapubliczne@107sw.pl;   

Kierownik  działu sprzętu medycznego i aparatury,  

Marian Ciesiński, tel.: 261 47 28 76 w godz. 8.00-14.00, e-mail: mciesinski@107sw.pl .  

1.14. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie 
dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub swz, a także ofert. 

 
2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 
 
2.1. Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy: platformazakupowa.pl/pn/107sw. 
2.2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 grudnia 2022 roku do godz. 9:00. 
2.3. Otwarcie ofert następuje po upływie terminu składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej                                           

19 grudnia 2022 roku do godz. 9:05.  
2.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.  
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2.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
2.6.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2.6.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
3. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 18 marca 2022 roku. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi 
im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 
 
 
Lp.  Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 
1 Cena brutto 100% 

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 
 
4.1. CENA – 100% 

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  
 

Najniższa zaoferowana cena oferty               
cena oferty badanej 

 
x 100  

 
4.2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.  
4.3. Zgodnie z dyspozycją art. 246 ust. 2 ustawy Pzp przedmiot zamówienia jest wyrobem  

o ustalonych wymaganiach jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu 
zamówienia spełniającymi zarówno standardy wynikające z przyjętych dla tych zamówień norm określonych 
przepisami prawa, jak i wymagań przyjętych jako normy w powszechnym odbiorze konsumenckim, co 
stanowi upoważnienie do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%. 

 

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do swz.  
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 
 
6. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego 
 
6.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia 

umowy. 
 

6.2. Jeżeli zostanie 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, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym 
oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta 
umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   
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Załączniki do SWZ: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 
2. Opis przedmiotu zamówienia -  załącznik nr 2; 
3. Oświadczenie JEDZ– załącznik nr 3; 
4. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4; 
5. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5; 
6. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 

833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 6; 

7. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 7, 
8. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO – załącznik nr 8. 

 
Zatwierdzam:  

1.1.1.1.1.1.1.1.1.                                                               /-/ Michał Wawreszuk  
1.1.1.1.1.1.1.1.2.                                                                        Komendant                                                                                                                            

 


