
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
SANATORIUM UZDROWISKOWE  

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W KRYNICY-ZDROJU IM. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY 

UL. NITRIBITTA 4     33-380 KRYNICA-ZDRÓJ 

 
SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu podstawowego 

 

 

Nazwa zamówienia 

Dostawa i instalacja urządzenia do suchych kąpieli kwasowęglowych  

(sucha kąpiel CO2)  wraz z przeszkoleniem pracowników. 
  

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  

Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy – Zdroju  

im. bł. Karoliny Kózkowny 

ul. Nitribitta 4 , 33-380 Krynica-Zdrój,  

numer kierunkowy: 18 

tel.: 18 471 28 51 

e-mail: sekretariat@sanatoriumkrynica.pl  

    http://www.sanatoriumkrynica.pl/ 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych  

w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

Oznaczenie sprawy:   20/04/2022    Zatwierdził: 

 

        ……………………. 

 

 
Krynica - Zdrój, kwiecień 2022 r. 

 

 
Sekretariat: (18) 471 54 95 NIP: 734-10-41-021 Adres skrytki ePUAP: 
Recepcja:   (18) 471 28 51 KRS: 0000031620 /SUMSWiA/SkrytkaESP 
   

               sekretariat@sanatoriumkrynica.pl                                www.sanatoriumkrynica.pl 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe  

MSWiA w Krynicy – Zdroju im. Bł. Karoliny Kózkowny 

ul. Nitribitta 4,  

33-380 Krynica-Zdrój; 

tel.: 18 471 28 51 

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.sanatoriumkrynica.pl/ 

E-mail: sekretariat@sanatoriumkrynica.pl,  

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8:00 - 15:00 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

składanie ofert - https://platformazakupowa.pl/ 

Ogłoszenie, SWZ z załącznikami –  

https://bip.malopolska.pl/sanatoriummswia   

https://platformazakupowa.pl/ 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na: 
https://platformazakupowa.pl/ 

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp, w procedurze właściwej 

dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Na Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, składa się niniejszy dokument 

wraz ze wszystkimi załącznikami. 

4. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy 

ustawy Pzp i akty wykonawcze do ustawy. 

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 20/04/2022 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

 
IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 
 

 

 

http://www.sanatoriumkrynica.pl/
https://bip.malopolska.pl/sanatoriummswia
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V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Dostawa i instalacja  Urządzenia do  suchych kąpieli kwasowęglowych  (sucha kąpiel CO2) – 

1szt.  w  SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy Zdrój. 

 

Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem sprzętu w  SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowym  MSWiA w Krynicy Zdrój. 

 

Nr 

Częsci 

Nazwa Części - Pakietu Nr CPV, nazwa CPV 

1 Urządzenie do  suchych kąpieli 

kwasowęglowych  (sucha kąpiel CO2) – 1 szt.  

KOD CPV 33100000- 
urządzenia medyczne 

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ oraz 

Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 5. Wykonawca jest obowiązany zapoznać się z ww. 

dokumentami przed złożeniem oferty oraz do ewentualnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości 

w trybie zapytań do SWZ przed złożeniem oferty. Opis ten należy odczytywać wraz z 

ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi 

na zapytania wykonawców.  

2. Opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. 

Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera 

przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jak 

również za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

Wszelkie ww. wskazania zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów 

technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 

uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w SWZ i załącznikach do SWZ. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, 

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania 

rozwiązań równoważnych do określonych w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych rozwiązań. Nie wskazanie w ofercie 

rozwiązań równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania rozwiązań 

wymienionych w SWZ i załącznikach do SWZ.  

3. Ewentualne przywołane w Załączniku nr 2 do SWZ znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenia, źródła lub szczególne procesy urządzeń i wyrobów należy traktować jako 

definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów 

zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie 

Wykonawcy.  

4. Zgodnie z art. 99 ust. 5 Ustawy Pzp, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w 

załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany 
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wykazać, że oferowane przez niego materiały/asortyment/sprzęt spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych 

dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.  
 

VI. PODWYKONAWCY 

 

Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania części zamówienia. 

Zamawiający żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie 

części zamówienia, wskazania tych części zamówienia w ofercie (sporządzonej zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik 1 do SWZ – formularz „Oferta”) i podania firm 

podwykonawców – jeżeli są już znani. 

 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2022 

 
 

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki : 

1) nie podlegają wykluczeniu 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 108 ust.1. 

pzp. 

 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp. 

 

Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 

art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu w powyższym 

zakresie. 

 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu w powyższym 

zakresie. 

 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu w powyższym 

zakresie. 

 

d) zdolności technicznej lub zawodowej 

 

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu w powyższym 

zakresie. 
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Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia 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 przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, 

które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy. 

 

Udostępnienie zasobów. 

1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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. 
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IX. INFORMACJA CO DO MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

 

 

 

X. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 

 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.  

 

XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

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 za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/ Wszelką korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. 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.  

2. Komunikacja z wykonawcami odbywa się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/  

4. 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.  

5. 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.  

6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2452 - dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa 

niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, 

tj.:  

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

https://platformazakupowa.pl/
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b) 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,  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0.,  

d) włączona obsługa JavaScript,  

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

f) 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.  

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego:  

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 

za wiążący,  

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

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.  

9. 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”). 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. 10. 

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

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

11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 12. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2247). 

 13. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się 

w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w 

formatach pdf .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 

14. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: .zip ; 7Z.  

15. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w 

aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.  

16. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 

się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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17. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym.  

18. 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.  

19. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.  

20. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecane jest wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

21. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym, gdyż może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.  

22. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub 

niedziałania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za 

pomocą poczty elektronicznej, na adres sekretariat@sanatoriumkrynica.pl, z zastrzeżeniem że 

ofertę (w szczególności formularz oferty i załączniki do oferty) wykonawca może złożyć 

wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.  

23. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne 

 

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA 

JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69. 

 

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI. 

 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: 

Biel Anna , e-mail: abiel@sanatoriumkrynica.pl, sekretariat@sanatoriumkrynica.pl, 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  

31.05. 2022 r.  

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

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

3. Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie 

nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 

zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego 

okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

 

 

https://poczta.wp.pl/w/
mailto:sekretariat@sanatoriumkrynica.pl
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XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w 

przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w przypadku 

zamówień o wartości niższej od progów unijnych oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki 

dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane 

elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków 

dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć 

bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana 

przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 

Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

 

3. Oferta powinna być:  

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,  

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl,  

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione  

 

4. 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”.  

 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.  

 

6. 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 
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tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

222 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

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

 

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w danym pakiecie ( na każda część). 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje 

podlegać będzie odrzuceniu.  

 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.  

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W 

przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 

wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.  

 

11. 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.  

 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji 

wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.  

 

13. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:  

1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1 do SWZ),  

2) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu i dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

3) wraz z ofertą należy złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli na zasoby takiego 

podmiotu powołuje się wykonawca,  

4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,  

5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

 

14. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego. 

Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez 

zamawiającego. 

 

 15. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego 

16. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)  

1/ wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,  

2/ wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy.  

3/ do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.  

4/ pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego 

zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 5 oferta wspólna, składana przez dwóch 

lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 

 a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ  

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: - dokumenty, dotyczące własnej firmy, 

takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną we własnym imieniu; - dokumenty wspólne takie jak np.: 

formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa 

pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną 

muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania tych wykonawców 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

17. Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

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

- w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, 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. 
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XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

1. Miejsce składania ofert. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i 

dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: 

https://platformazakupowa.pl/ do dnia 29.04.2022. do godz. 10.00  

 

2. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu  

29.04.2022 r. godz. 10.15. Otwarcie ofert na Platformie dokonane jest poprzez kliknięcie 

przycisku „Odszyfruj oferty”. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym powyżej, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg 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. 

 

XVII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, 

Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

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

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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

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

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  

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

wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

 

XVIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1. 

 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 -  

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

Cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

Cenę należy obliczyć w oparciu o załącznik Nr 3) w następujący sposób: 

Ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto 

Wartość netto x % stawka podatku VAT = wartość podatku VAT 
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Wartość netto + wartość podatku VAT = wartość brutto. 

Cena oferty powinna być podana z dokładnością do jednego grosza. 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

L.p. Kryterium Opis Waga 

1.  

 

Cena oferty brutto Cena oferty (z podatkiem VAT) za 

realizację przedmiotu zamówienia 

 

100% 

 

 

Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert, cenę zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp. 

Zamawiający wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w ustawie Prawo 

zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, tj. która przedstawi najniższą cenę. 

 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 

Nazwa kryterium: CENA 

Wzór:                      C = [(Cmin/Cbad) x 100] x 100 % 

Sposób oceny: punktacja 0-100 liczba punktów przyznanych zgodnie z wzorem 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznanych dla kryterium cena 

Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert ocenianych 

Cbad - cena oferty badanej 

 

100 – maksymalna punktów 

100% - waga kryterium CENA 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

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

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone 

zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.  

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu Certyfikatów CE wystawiony przez Jednostkę Notyfikującą oraz jeśli 

zajedzie taka konieczność uzgodni kolorystykę. 

3. Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić     

zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:  

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
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WYKONAWCY. 

 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale 

IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

 

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych Średnich 

Przedsiębiorstw. 

 

XXIII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 

 

1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 

o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada 

wraz z ofertą: 

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną 

(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. 

Oświadczenie stanowi załącznik Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 

ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada wraz z ofertą: 

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną 

(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. 

Oświadczenie stanowi załącznik Nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

 

 

XXIV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

Zamawiający nie będzie wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 

dowodowych. 

 

XXV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

 

XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM 

INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH 

ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH 

SKŁADANIE. 

 

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

XXVII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE 

STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95. 
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Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,  

o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 

 

XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XXIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWAW ART. 214 UST. 1 PKT 7 i 8 . 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XXX. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji 

opisanej w art. 261 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

9. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

10. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

 

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

 

XXXII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH. 

 

Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe 

MSWiA w Krynicy- Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny w Krynicy-Zdroju.  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: mmolka@sanatoriumkrynica.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z 

dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm.), zwanej dalej 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.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w 

związku z art. 19 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).  

mailto:mmolka@sanatoriumkrynica.pl
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6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.  

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z PZP.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości 

ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, - w przypadku gdy przetwarzanie 

danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa,  

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; - na podstawie art. 21 Rozporządzenia 

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator 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.  

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.  

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są 

wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.  

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 

Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do 

protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.  

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na 

celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników.  

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.  

18. Oświadczam, że spełniam określone w art. 13 lub art. 14 RODO obowiązki informacyjne 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe w sposób bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu złożenia oferty: nr post. 1/21, wykonanie robót zewnętrznych i 

wewnętrznych na terenie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju 
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(uwaga: sprecyzować o jakie postępowanie chodzi: Dostawa i instalacja urządzenia do 

suchych kąpieli kwasowęglowych  (sucha kąpiel CO2)  wraz z przeszkoleniem 

pracowników w  SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Krynicy Zdrój  nr 

20/04/2022 

 

 

 

 

Załączniki do SWZ: 

Załącznik 1 – Formularz ofertowy; 

Załącznik 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik 3 i 4  – Oświadczenia Wykonawcy; 

Załącznik 5 – wzór umowy; 
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