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                                   Znak sprawy: Z/81/PN/22    

 

 

 

 

 

 
 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) z zastosowaniem 

przepisów dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawy fartuchów chirurgicznych i niesterylnych na okres 24 miesięcy 

 

Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy zamawiającego: 

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski 

 

I. ROZDZIAŁ: NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,  

86-300 Grudziądz,  

zwany dalej Zamawiającym. 

 Numer telefonu Zamawiającego: 56 641 34 00 

 Adres poczty elektronicznej: przetargi@bieganski.org 

 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://przetargi.bieganski.org (zakładka: 

Platforma Zakupowa Nowa) lub bezpośrednio https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski 
 

II. ROZDZIAŁ: ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY  

I WYJAŚNIANIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
 

Adres: https://przetargi.bieganski.org (zakładka: Platforma Zakupowa Nowa) lub bezpośrednio 

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski 
 

III. ROZDZIAŁ: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), 

zwanej dalej p.z.p. 

2. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski 

3. Wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ  oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publikowane będą na stronie podanej w Rozdziale II 

4. W zakresie nieuregulowanym w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy p.z.p. oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
https://przetargi.bieganski.org/
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
https://przetargi.bieganski.org/
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
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IV.  ROZDZIAŁ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fartuchów chirurgicznych i niesterylnych na okres 24 

miesięcy w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ 

oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Zadanie nr 1 – Dostawy fartuchów chirurgicznych 

Zadanie nr 2 – Dostawy fartuchów niesterylnych 

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w treści Formularza cenowego 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający 

będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie.  
 

3. Dostarczane przez Wykonawcę towary muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie  

z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.). 

4. Dostarczane przez Wykonawcę przedmioty zamówienia muszą być: 

1) fabrycznie nowe, bez znamion użytkowania oraz pełnowartościowe, kompletne, 

pierwszej kategorii, a także spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez 

Zamawiającego oraz producenta danego towaru, a także  gwarantować funkcjonalność 

i niezawodność w zakresie swego przeznaczenia, 

2) opisane i oznakowane oraz posiadać wszelkie niezbędne informacje zgodnie z ustawą o wyrobach 

medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 roku, w tym informacje o terminie ważności i numerze serii, 

3) dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta danego 

towaru, w sposób zapewniający zachowanie jego właściwości i parametrów eksploatacyjnych podczas 

transportu i przechowywania w warunkach magazynowych (o ile dotyczy).  

5. Zamawiający określił w Załączniku nr 2 do SWZ wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do 

głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. 
 

6. Wykonawca winien zaoferować i wycenić wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu 

cenowym. Wykonawca w formularzu cenowym powinien podać nazwę producenta oraz nazwę handlową, 

numer katalogowy. 
 

 

7. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego 

parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru lub innego parametru, leży to 

w gestii Wykonawcy.  
 

8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały zastosowane odniesienia do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 

oraz ust. 3 ustawy p.z.p., Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy p.z.p. dopuszcza zastosowanie 

rozwiązań równoważnych opisywanym. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ norma, ocena 

techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji technicznych należy przyjąć,  

że w odniesieniu do nich użyto sformułowania ,,lub równoważne”. 
 

9. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty – należy przyjąć, że 
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wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie itp. określają minimalne parametry wskazane  

w Załączniku nr 2 do SWZ, które stanowią kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Każdorazowo, 

gdy wskazany jest w niniejszej SWZ znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, 

który charakteryzuje produkty należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania ,,lub 

równoważne” (podstawa prawna art. 99 ust. 5 i 6 ustawy p.z.p.). 
 

10. Miejsce realizacji zamówienia:  

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 

Grudziądz - Magazyn Materiałów Medycznych Jednorazowego Użytku, budynek ,,O”, poziom -1,  

11. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

33199000-1 – odzież medyczna 
 

12. Informacje dodatkowe:  

a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – ilość zadań: 2 

b) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub dwie części. 

c) Maksymalna ilość części, która może zostać udzielona jednemu Wykonawcy: 2 

d) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 

ustawy p.z.p. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania  

i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  

w postępowaniu. 

e) Zamawiający nie przewiduje:  

a) wniesienia wadium (art. 134 ust. 2 pkt 4 ustawy p.z.p.); 

b) zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 134 ust. 2 pkt 5 ustawy p.z.p.); 

c) składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy p.z.p. (art. 134 ust. 2 pkt 6 

ustawy p.z..p.); 

d) zawarcia umowy ramowej (art. 134 ust. 2 pkt 7 ustawy p.z.p.); 

e) udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8  p.z.p. (art. 134 ust. 2 pkt 8 ustawy 

p.z.p.); 

f) przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy p.z.p.  (art. 134 

ust. 2 pkt 9 ustawy  p.z.p.); 

g) rozliczenia w walutach obcych (art. 134 ust. 2 pkt 10 ustawy p.z.p.); 

h) aukcji elektronicznej (art. 134 ust. 2 pkt 12 ustawy p.z.p.); 

i) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 134 ust. 2 pkt 13 ustawy p.z.p.); 

j) wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 

mowa w art. 95 ustawy p.z.p. (art. 134 ust. 2 pkt 14 ustawy p.z.p.); 

k) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p. (art. 134 ust. 2 pkt 15 ustawy 

p.z.p.); 

l) zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców,  

o których mowa w art. 94 p.z.p. (art. 134 ust. 2 pkt 16 ustawy p.z.p.); 
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m) złożenia ofert w postaci w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy p.z.p. (art. 134 ust. 2 pkt 18 

ustawy p.z.p.); 

f) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – art. 462 ust. 1 Pzp 

Wymagane informacje o podwykonawcach (o ile dotyczy) Wykonawca przedstawia w oświadczeniu 

składanym wraz z ofertą tj. Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ). 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże, czy powierza wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. 

Zamawiający nie będzie badał, czy zachodzą wobec podwykonawcy/podwykonawców podstawy 

wykluczenia określone w Rozdziale VI SWZ. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
 

g) Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. przewiduje możliwość wprowadzenia 

zmian do treści  zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w zakresie określonym w ,,Projektowanych Postanowieniach Umowy” stanowiących 

Załącznik nr 4 do SWZ. 

 

V. ROZDZIAŁ: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

1. Zamówienie publiczne będzie realizowane sukcesywnie na podstawie składanych zamówień  

w okresie 24 miesięcy od daty jej zawarcia (dzień wskazany w komparycji umowy) lub do momentu 

wcześniejszego osiągnięcia całkowitej wartości wynagrodzenia Wykonawcy (wartości umowy), o której 

mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Okres obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1 może  ulec wydłużeniu na zasadach  określonych 

w § 7 ust. 3 pkt 1 umowy. 

 

VI. ROZDZIAŁ: PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się, z zastrzeżeniem Rozdziału VI 

ust. 5 SWZ, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których 

mowa w art. 108 ustawy p.z.p. tj.: 

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, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz.463 ze zm.), 

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,  
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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. z 2021 r., poz. 

1745 ze zm.),  

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,  

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 wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu 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 ustawy p.z.p., 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. 

2. Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa  

w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4  ustawy p.z.p. tj.: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p., chyba że 
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Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) 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; 

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

o udzielenie zamówienia.  

4. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 p.z.p., Zamawiający może nie wykluczać 

Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy 

kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jest wystarczająca 

do wykonania zamówienia. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub  

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5,  

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

7. Działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
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(Dz.U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie ustawy p.z.p. wyklucza się: 

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835); 

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 

jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835); 

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 

listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa  

w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej. 

W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 7, Zamawiający odrzuca ofertę takiego 

Wykonawcy. 
 

VII. ROZDZIAŁ: WYKONAWCY UDZIELAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja, spółki 

cywilne lub inną formę prawną. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców 

nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VI. 

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielnie zamówienia. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

5. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.  

6. Pełnomocnictwo winno: 
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a) zawierać jednoznaczne  określenie  postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres 

umocowania  

b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 

c) być podpisane przez każdego z Wykonawców zgodnie ze sposobem reprezentacji.  

7. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia 

muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawców. 

8. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do 

pełnomocnika Wykonawców ubiegającego się wspólnie o zamówienie. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,  

o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt c SWZ, składa każdym z Wykonawców. Oświadczenie to 

potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

10. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

VIII. ROZDZIAŁ: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

na zasadach określonych w Rozdziale VI, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 

określone przez Zamawiającego. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone  

w art. 112 ust. 2 ustawy p.z.p. dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 
 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 
 

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

IX. WYKAZ WYMAGANYCH PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH ORAZ POZOSTTAŁYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: 
 

 Ofertę oraz oświadczenie JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej  

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 

a) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ; 

b) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ; 
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c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 p.z.p.  

o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 

Wykonawca (w tym każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

również każdy wspólnik spółki cywilnej) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz  

z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Jednolity Dokument Zamówienia sporządzony według 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE. L. 3  

z 06.01.2016, str. 16) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłanych danych: pdf., doc., 

docx., rtf., xps., odt., xml. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może 

korzystać z narzędzia ESPD (http://espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub 

oprogramowania, które umożliwia wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego 

w jednym z ww. formatów. (Zamawiający załącza pomocniczo na swojej stronie internetowej 

postępowania wygenerowany JEDZ – Wykonawca w systemie ESPD może skorzystać  

z przedmiotowego wzoru oraz zaimportować przygotowany dokument w celu dalszego wypełnienia). 

Po wypełnieniu i wygenerowaniu przez Wykonawcę elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje 

przedmiotowy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis 

elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r.  

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797 ze zm.). 

Wykonawca w razie wątpliwości przy wypełnianiu danego oświadczenia może skorzystać z aktualnej 

instrukcji wypełniania JEDZ/ESPD zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 

(https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/aktualna-wersja-instrukcji-wypelniania-jedzespd). 

(w części IV wymagana jest do zaznaczenia część alfa) 

Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 

d) pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podwykonawcy – o ile dotyczy 

Pełnomocnictwo do reprezentacji musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem kwalifikowanym. 

Dopuszcza  się także złożenie cyfrowego odwzorowania (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej pod warunkiem poświadczenia jego zgodności poprzez opatrzone go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać również notariusz na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1192 ze zm.). 

http://www.przetargi.bieganski.org/
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/aktualna-wersja-instrukcji-wypelniania-jedzespd
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e) przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone 

przez Zamawiającego wymagania, które należy złożyć wraz z ofertą:  

 aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego 

przedmiotu zamówienia stanowiącego wyrób medyczny do obrotu i do używania w Polsce 

zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) tj. deklaracji 

zgodności wyrobu medycznego i jeżeli dotyczy certyfikatu wydanego przez jednostkę 

notyfikowaną (w zależności od klasy danego wyrobu).  

 aktualne katalogi produktu lub foldery lub opisy oferowanego przedmiotu zamówienia 

umożliwiające identyfikację i weryfikację zaoferowanych asortymentów z opisem przedmiotu 

zamówienia przedstawionym w formularzu cenowym załączonym do SWZ. 
 

Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 

język polski, z uwagi na fakt, że środek ten i tłumaczenia stanowią nierozerwalną całość. 
 

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 

środki dowodowe okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia   

w wyznaczonym terminie.  

f) przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone 

przez Zamawiającego wymagania, które należy złożyć wraz z ofertą: Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego 

poprzez złożenie opisu zaoferowanych produktów wraz z wykazaniem cech równoważności  

w stosunku do wymagań opisanych przez Zamawiającego oraz podanie nazwy handlowej  

i producenta. 

W celu wykazania cech równoważności Zamawiający dopuszcza załączenie do opisu etykiet, zdjęć, 

kart katalogowych itp., z dopiskiem której pozycji asortymentowej dotyczy dana informacja  

z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów muszą wynikać parametry co najmniej określone przez 

Zamawiającego i dane identyfikujące produkt. 

Wykonawca, który nie oferuje równoważności nie ma obowiązku przedkładania opisów  

i materiałów jak powyżej.  

Zamawiający nie przewiduje wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego 

środka dowodowego, gdyż niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych powyżej  

tj. potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego będzie jednoznaczne z zaoferowaniem przedmiotu zamówienia określonego  

w Załączniku nr 2 do SWZ. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Zamawiający wymaga 

złożenia następujących dokumentów podmiotowych: 

1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
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konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.   

Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 

ustawy p.z.p. oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się  

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

terminem jej złożenia; 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p., wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków 

lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności; 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 

1 ustawy p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem 

albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed 

upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji; 

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p., art. 108 

ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., dotyczących zawarcia z innymi 

Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy 

p.z.p., art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p.  odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.), art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

https://sip.lex.pl/#/document/16793992?cm=DOCUMENT
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szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) 

 - wzór Załącznik nr 5 do SWZ. 

A. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 2 SWZ – 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 art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy p.z.p. 

2) zaświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 3 SWZ, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 4 SWZ, lub odpisu albo 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 5 SWZ – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub 

sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

B. Dokument, o którym mowa w pkt A pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt. A pkt 2), powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

C. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt A, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy p.z.p., art. 109 ust. 1 pkt 1  ustawy 

p.z.p., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczeniem 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 regulacja z pkt B stosuje się odpowiednio. 
 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 
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4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych 

na dzień ich złożenia. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane 

umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 

zamawiającego podmiotowych środków dowodowych. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

X. ROZDZIAŁ: 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. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

zdefiniowanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).  

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie komunikował się  

z Wykonawcami jest Platforma dostępna pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski 

3. Dopuszcza się tylko i wyłącznie w przypadku awarii systemu np. braku działania platformy zakupowej 

kontakt e-mail: przetargi@bieganski.org. 

4. Zamawiający nie przewiduje innej formy komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej. 

5. 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. 

6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), przedmiotowe środki  

dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
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7. Szczegółowe instrukcje dla Wykonawców dotyczące: obsługi platformy w zakresie logowania, zadawania 

pytań do postępowania; złożenia, wycofania, zmiany oferty oraz wysyłania korespondencji  

w prowadzonym postępowaniu oraz wymagań sprzętowych dostępne są na Platformie przetargowej pod 

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

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za 

pośrednictwem formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postepowania. 

9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.  

10. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców  

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

11. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie Zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawnienia źródła zapytania, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

13. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami w zakresie: 

 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 

lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

 przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień 

publicznych; 

 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

 przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 

ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość 

do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

14. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której 

zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 

15. 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. 

16. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 

aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

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

 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, 

 zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

 włączona obsługa JavaScript, 

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

 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

 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. 

17. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej 

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

18. 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 Prawo Zamówień Publicznych. 

19. 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 

20. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

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

21. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

22. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 

.zip, .7Z. 

23. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

24. 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.  

25. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

26. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju.  

27. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

28. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

29. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

30. 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 w postępowaniu. 

31. W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem - obsługą systemu platformy zakupowej 

po stronie Wykonawców, zaleca się bezpośredni kontakt z: 

Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl 

pod numerem telefonu: 22/ 1010202 oraz pod adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 
 

 

XI. ROZDZIAŁ: WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI: 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

 Pani  Barbara Kozicz tel. (56) 641 34 63 – w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia. 

 Pani Beata Adrych - Kołodziejczak i Pani Paulina Wojtczak – tel. (56) 641 34 60 i (56) 641 34 62  

– w sprawach związanych z procedurą. 

Porozumiewanie się z osobami wymienionymi może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze 

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00. 

Zastrzega się, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie istotne wyjaśnienia merytoryczne  

w zakresie przedmiotu zamówienia objętego SWZ mające wpływ na treść przygotowywanych ofert i cenę, 

dla zapytań i odpowiedzi w tym zakresie obowiązuje jedynie kontakt przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej wskazanych w SWZ. 
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Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności 

nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, 

o ile jej treść jest udokumentowana. 

Wykonawca na podstawie art. 135 ustawy p.z.p. może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem  

o wyjaśnienie treści SWZ ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania należy 

składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 
 

XII. ROZDZIAŁ: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert to jest 

do dnia 15.03.2023 r. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,  

o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, Zamawiający 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy p.z.p. odrzuci ofertę danego Wykonawcy. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.  

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa 

Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do 

kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

XIII. ROZDZIAŁ: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności elektronicznie w języku polskim, podpisana 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski.  

3. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem platformy na: 

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego.  

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Każdy wykonawca 

może złożyć tylko jedną ofertę.  

5. Oferta jak i wszelkie oświadczenia winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania  

w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli  w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym 

podpisem elektronicznym. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za 

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
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pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski 

6. W sytuacji kiedy oferta zawiera chronione tajemnice przedsiębiorstwa informacje te mają być zawarte  

w osobnym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie, że nie mogą być udostępniane.  

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania 

ofert. Wykonawca zmiany oferty dokonuje poprzez wycofanie pierwotnej i złożenie nowej zgodnie  

z wymogami specyfikacji.  

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy p.z.p., nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5  ustawy 

p.z.p.   

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa może oznaczać, 

że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. 

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 224 Pzp  

w zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy 

rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej następuje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

10. Oferta powinna być: 

a) sporządzona zgodnie z treścią SWZ oraz na podstawie załączników do niniejszej SWZ w języku 

polskim, 

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

platformy, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/ 

upoważnione. 

11. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., podmiotowe środki 

dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
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2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy p.z.p, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

12. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 11, przekazywane  

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. platformy zakupowej. 

13. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione 

podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, 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, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej. 

15. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, lub 

podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 

 lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorcowania z dokumentem w postaci papierowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w ust. 14 i 16, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, 

które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać 

również notariusz. 
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XIV. ROZDZIAŁ: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego 

postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy Nazwa Zamawiającego – 

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski nie później niż do 16.12.2022 r. godz. 12.00. 

2. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.  

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć 

podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
 

Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności na dokumentach 

wskazanych w art. 63 ust 1 ustawy p.z.p., gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 

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

XV. ROZDZIAŁ: TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2. Zamawiający przewiduje otwarcie ofert w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. 

Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień 

Publicznych w dniu 16.12.2022 r. o godz. 12.30.  

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 

otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty” . 

https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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XVI. ROZDZIAŁ: SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia jak  

i obliczenia ceny w sposób określony poniżej, z zastosowaniem poszczególnych pojęć jakie 

wyspecyfikowano w Formularzu cenowym i ofertowym. 

2. Cena jednostkowa netto to cena ustalona za jednostkę miary (jm.), określoną przez Zamawiającego 

w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ, zgodnie z przepisami o miarach 

(bez kwoty podatku VAT). 

3. Wartość netto to wartość towaru, którego dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (iloczyn ceny 

jednostkowej netto i ilości). 

4. Stawka VAT w % (procentach) to stawka określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).  

5. Wartość brutto to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09 maja 2014 r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 ze zm.). W tej cenie uwzględnia 

się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.  

6. Cena oferty ogółem to cena ustalona poprzez zsumowanie cen zaoferowanych, służy ona do 

przeliczenia liczby punktów, którą uzyska Wykonawca.  

7. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku 

na każdym etapie wyliczenia ceny, z uwzględnieniem ust. 8 niniejszego punktu. 

8. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. (Podstawa: art. 106e 

ust. 11 Ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.). 

9. Ceny i wartości należy podawać w jednostkach monetarnych - złotych polskich (PLN). 
 

10. Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena oferty obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe 

Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Cena może być tylko jedna, 

nie dopuszcza się wariantowości cen. 

11. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pozycje zawarte w Formularzu cenowym. 

Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie i wypełnienie elektronicznie odpowiednio druków 

formularza cenowego i ofertowego, dostępnych w sposób bezpłatny i powszechny wraz  

z dokumentacją postępowania, opublikowanych jako pomocnicze wzory w wersji edytowalnej przez 

Zamawiającego. 

W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanych w wersji edytowalnej druków – ofertę 

składa zgodnie z danymi i wzorami jak w treści dokumentacji SWZ. Wykonawca przy wypełnianiu 

formularza ofertowego jest zobowiązany do zachowania należytej staranności, czytelności  

i wykazania pełnego zakresu danych oraz weryfikacji poprawności działań matematycznych  

i zgodności wpisów z metodyką opisaną powyżej bez względu na wybrane źródło pobranych druków. 
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12. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 

931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny i porównania ofert, Zamawiający doliczy w 

przedstawionej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć 

(art. 225 ustawy p.z.p.).  

W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Wykonawca wraz z ofertą:  

1) informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego;  

2) wskazuje nazwy towaru, numer pozycji asortymentowej towaru, którego dostawa będzie prowadzić 

do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazuje wartość towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku; 

4) wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 

zastosowanie.  

Powyższe dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 

podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, Wykonawca zamieszcza dane pod tabelą formularza 

cenowego lub ofertowego lub w odrębnym dokumencie w formie oświadczenia. 

XVII. ROZDZIAŁ: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu 

kryterium: Cena   100 %. 

2. Do kryterium została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie 

oceniał oferty odpowiadające wyżej wymienionemu kryterium, przy czym oferty w danym 

kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o podane niżej zasady przyznawania punktów. 

 

Kryterium cena - 100 % (Wok) 

C of.n. 

Cn = ----------------------- x  Wok    x 100 pkt 

Cof.b. 

 

 

gdzie:  

Cn – liczba punktów za kryterium cena 

Cof.n. – cena oferty najniższej 

Cof.b. – cena oferty badanej 

Wok - waga ocenianego kryterium w procentach, w tym przypadku to 100% 
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3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

4. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna będzie przeliczana   

w  stosunku  do  oferty  z  ceną  najniższą według wzoru powyżej. 

5. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do jednego miejsca po przecinku  

(z zaokrąglaniem punktów z drugiego miejsca wyniku działania matematycznego). Natomiast  

w przypadku, gdy niemożliwe jest ocenienie z zastosowaniem zaokrąglenia do jednego miejsca po 

przecinku, Zamawiający przyzna punktację z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku  

(z zaokrąglaniem punktów z trzeciego miejsca wyniku działania matematycznego). 

Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, 

obliczoną według wzoru powyżej, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę (art. 249 ustawy p.z.p.).  

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanie  

w złożonych ofertach. 

XVIII. ROZDZIAŁ: INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 

1. Po wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o miejscu 

i terminie zawarcia umowy. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane  

w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym  

w trybie  przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik 4  

do SWZ, uzupełnionych o zapisy wynikające z treści złożonej i wybranej oferty. 

5. Mając na uwadze treści art. 5k rozporządzenia UE 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia  UE nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022 r., str. 1), stanowiącym, że zakazuje się 

udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych 

zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–

e), ust. 8, 9 i 10,art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) 

dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 

13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w 

Rosji; 
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b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 

w ponad 50 %należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 

zamówienia, Zamawiający wezwie po rozstrzygnięcia postępowania – przed zawarciem umowy, 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do złożenie oświadczenia,  

o braku istnienia przesłanek do zawarcia umowy w zakresie jak powyżej. Brak złożenia 

przedmiotowego dokumenty uniemożliwi zawarcie umowy.    

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

7. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawców prowadzących 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 

albo unieważnić postępowanie. 

XIX. ROZDZIAŁ: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

zostały określone w Załączniku nr 4 do SWZ. 
 

XX. ROZDZIAŁ: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY: 

Wykonawcy lub 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 przewidziane w Dziale IX Ustawy „Środki Ochrony Prawnej” – art. 505-590. 

XXI. ROZDZIAŁ: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZAMAWIAJĄCEGO DLA SKŁADAJĄCEGO 

OFERTĘ  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. 

Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla 

którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352,REGON 870298738, zwany dalej 

„Administratorem” lub „Szpitalem”. 

2. Z Administratorem można się kontaktować drogą pisemną na ww. adres, przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą dostępną na stronie: https://bieganski.org/pl/kontakt, mailowo na adres: 

sekretariat.dyrekcja@bieganski.org lub telefonicznie pod nr: +48 56 641 4444. W trosce  

o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 

iod@bieganski.net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:   

 art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „Pzp”, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego (Dz. U.2020, 

poz. 2415), 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu  zawarcia z  wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia  

publicznego i wykonania tej umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 Pzp oraz organy publiczne lub inne 

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi techniczne, 

informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące dokumenty, 

operator pocztowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 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 w sprawie zamówienia 

publicznego; 

6. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu. Obowiązek podania przez 

Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w 

przepisach Pzp i przepisach wykonawczych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

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

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

https://bieganski.org/pl/kontakt
mailto:sekretariat.dyrekcja@bieganski.org
mailto:iod@bieganski.net.pl
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Zgodnie z art. 75 Pzp w przypadku korzystania przez osobę z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 

ust. 1-3 RODO zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Pzp skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia 

do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Zgodnie  

z art. 19 ust. 3 Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

Załączniki: 

Załącznik nr 1: 

Załącznik nr 2: 

Załącznik nr 3: 

 

Załącznik nr 4: 

Załącznik nr 5: 

 

 

Formularz ofertowy 

Formularz cenowy 

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór 

Projektowane postanowienia umowy 

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu  

o którym mowa w JEDZ 

 


