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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – MODYFIKACJA  

ZAMAWIAJĄCY: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu 

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec 

 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 

11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) - dalej Pzp pn.: 

 

„Dostawa Rezonansu Magnetycznego wraz z instalacją, uruchomieniem, instruktażem stanowiskowym 

i wsparciem serwisowym” 

 

 
Zakup finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie w 
sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. 

Barbary w Sosnowcu” na podstawie umowy zawartej w dniu 27.04.2022 r. pomiędzy Województwem Śląskim a 
Zamawiającym 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie 

ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 

https://platformazakupowa.pl 

 

Nr postępowania: 31/PNE/DOT/2022 

 

Sosnowiec, dn. 27.05.2022  

 
 

Zatwierdził 
Dyrektor 

Krzysztof Bestwina  
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu 
ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec 
Tel.:+48 (32) 368-20-00 
NIP: 644-287-67-26 
Adres e-mail: sekretariat@wss5.pl 
Godziny pracy: 7:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku. 
 
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 
dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl 
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) 
(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. 

Barbary w Sosnowcu; 
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem 

e- mail: iod@wss5.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp 

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

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

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

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
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osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 
d) 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: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą Pzp lub Pzp" oraz niniejszej Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp 

3. Data przekazania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu publicznym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 
27.05.2022r. nr ogłoszenia: 2022/S 105-292781. 

4. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej 
treści SWZ). Wszystkie załączniki do niniejszej SWZ stanowią jej integralną część. Wszelkie informacje 
przedstawione w niniejszej SWZ, przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie 
powinny być wykorzystane w inny sposób. 

5. Zakup finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie w 
sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. 
Barbary w Sosnowcu” na podstawie umowy zawartej w dniu 27.04.2022 r. pomiędzy Województwem Śląskim a 
Zamawiającym. 

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Rezonansu Magnetycznego wraz z instalacją, uruchomieniem, 

instruktażem stanowiskowym i wsparciem serwisowym. Rezonans Magnetyczny, przeznaczony do 
wykorzystywania śródoperacyjnego umożliwiający weryfikację radykalności resekcji guzów 
nowotworowych, 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33111610-0 - Jednostki rezonansu magnetycznego 
3. Zakup finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: 

„Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala 
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Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu” na podstawie umowy zawartej w dniu 27.04.2022 r. 
pomiędzy Województwem Śląskim a Zamawiającym. 

4. Przedmiot zamówienia nie jest udzielany w zadaniach (częściach): uzasadnienie braku podziału na części – Nie 
jest możliwe udzielenie zamówienia w częściach z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia tj. dostarczenie 
jednego Rezonansu magnetycznego. 

5. Szczegółowe informacje oraz sposób realizacji zamówienia zawierają poniższe załączniki do SWZ: 
a) załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy; 
b) załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ; 
c) załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 
d) załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp; 
e) załącznik nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy; 
f) załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy; 
g) załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia; 
h) załącznik nr 8 do SWZ – zobowiązanie innego podmiotu; 
i) załącznik nr 9 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy /Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia dotyczące wykluczenia w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską; 
j) załącznik nr 10 do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące wykluczenia w 

związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską; 
k) załącznik nr 11 do SWZ – wykaz dostaw/usług 
l) załącznik nr 12 do SWZ – wykaz osób 
l) załącznik nr 13 do SWZ – Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez 

polskie prawo.  
 

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją obowiązującą przez okres, co najmniej 24 
miesięcy liczonej od dnia podpisania Końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego, nie krótszy jednak od okresu 
gwarancji zapewnionej przez producenta Sprzętu. 
a) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie serwisowe i techniczne. Przez wsparcie serwisowe i 

techniczne w okresie gwarancji Zamawiający rozumie zapewnienie poprawności działania Rezonansu 
magnetycznego w tym wsparcie konfiguracyjne, aktualizacje dostarczanego przez producenta 
oprogramowania, poprawki, bieżące działania według potrzeb Zamawiającego. 

b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania Końcowego protokołu zdawczo – 
odbiorczego dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konfiguracji w języku polskim. 

c) Zamawiający wymaga, aby cena oferty Wykonawcy obejmowała wykonanie w okresie gwarancji na zlecenie 
Zamawiającego wszelkich ekspertyz serwisowych w celu określenia przyczyn uszkodzenia (niewłaściwego 
działania) dostarczonego Sprzętu i systemu. 

d) W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie 
koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Sprzęt fabrycznie nowy z rokiem produkcji 2022, kompletny, 
o najwyższym standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od 
wszelkich wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz prawnych w tym nie był przedmiotem wystaw bądź 
prezentacji. 
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7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w załączniku nr 6 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia formularzu 
asortymentowym podał nazwę i typ rezonansu oraz wypełnił tabelę z parametrami. Załącznik nr 6 do SWZ 
zawiera parametry jakościowe, które stawią drugie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził instruktaż stanowiskowy w zakresie obsługi i konserwacji 
dostarczonego Sprzętu dla Zamawiającego. 

9.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do 
30.09.2022 r., według zasad określonych poniżej. 

a) Dostawa Rezonansu Magnetycznego wraz z koniecznym wyposażeniem, z wyłączeniem magnesu, układu 
gradientowego „coldheadu” oraz nierozłącznych elementów magnesu do siedziby Zamawiającego 
potwierdzona podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym  

b) Dostawa magnesu, układu gradientowego, „coldheadu” oraz nierozłącznych elementów magnesu do 
magazynu Wykonawcy, którego lokalizację Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym do czasu montażu i 
instalacji w siedzibie Zamawiającego potwierdzona dokumentami przyjęcia na stan magazynowy. 

c) Zamawiający wymaga, aby zakończenie wszystkich dostaw, przeprowadzenie montażu i instalacji Sprzętu w 
Miejscu dostarczenia oraz dopuszczeniu Przedmiotu umowy do eksploatacji oraz przeprowadzenie instruktażu 
stanowiskowego nastąpiło nie później niż w terminie do 30.03.2023 r. i zostało potwierdzone końcowym 
protokołem zdawczo-odbiorczym. 

10. W przypadku, gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie 
ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako 
przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku 
do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze 
parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. 

11. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wszelkie odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 
104 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Należy odczytywać to w 
ten sposób, iż każdorazowo odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

12. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia 
przedstawionego w SWZ – zgodnie z art. 101 ust. 4, 5 i 6 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, że 
oferowane przez nich rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod 
względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić 
uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszym SWZ. 

13. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym 
przedstawić oferowane rozwiązanie oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i 
analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikać będzie, że są one w pełni równoważne do wskazanych 
przez Zamawiającego urządzeń, materiałów, technologii w dokumentacji postępowania. Zaproponowane 
rozwiązanie równoważne powinno posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia, oraz 
spełniać wymagania określone w dokumentacji postępowania. 

14. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie dostawy, montażu i konfiguracji uwzględnił rozmieszczenie 
urządzeń tak aby nie tworzyć ograniczeń w dostępności do nich osobom niepełnosprawnym, w myśl art. 100 
ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

V. PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).. 
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2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie 
powyższego następuje na załączniku nr 1 do SWZ. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać 
w załączniku nr 1 do SWZ „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt 
formularza niewypełniony (puste pole) Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez 
udziału podwykonawców. 

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

6. Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa znajdują się w załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane 
postanowienia umowy. 

7. Na podstawie art. 462 ust. 5 ustawy Pzp w przypadkach, o których mowa w art. 462 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy 
Pzp, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji przedmiotu zamówienia aktualizować oświadczenia dot. 
wykluczenia a stanowiące załącznik nr 9 i 10 do SWZ w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie. 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2022 r. oraz uruchomienie do dnia 30.03.2023 r. 
2. Miejsce wykonania zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac 

Medyków 1, 41-200 Sosnowiec 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie: 
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. 

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

 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. 

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny. 
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej 

 A) w zakresie posiadanego doświadczenia: 
A1) Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną porównywalną do udzielanego 
zamówienia dostawę polegającą na dostarczeniu i uruchomieniu Rezonansu Magnetycznego na kwotę co 
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najmniej 5 mln zł brutto. 
A2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na serwisowaniu 
Rezonansu Magnetycznego porównywalnego do udzielanego zamówienia przez okres 2 lat 

B zdolności zawodowej: Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że dysponuje lub będzie dysponował 
co najmniej jedną osobą przeznaczoną do serwisowania Rezonansu Magnetycznego z doświadczeniem 
2 lat; posiadającą odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę 
szkoleniową autoryzowaną przez producenta lub producenta 

 
 Zamawiający informuje, iż porównywalne dostawy/usługi nie oznaczają dostaw/usług takich samych lub 

identycznych, ale jedynie, że stopień skomplikowania wykonanych dostaw/usług był pod względem 
technicznym lub organizacyjnym na takim samym poziomie, stopniu trudności ich wykonania co przedmiot 
zamówienia. 

 Na podstawie art. 117 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o zamówienie (np. konsorcjum, spółki cywilne) spełnią warunek udziału w postępowaniu, jeżeli 
Wykonawcy zsumują swoje doświadczenie z różnych profesji tj. doświadczenia w usłudze i doświadczenie w 
dostawie oraz dysponowaniem osobami. 

 
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek 

z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 Pzp;tj.: 
„Art. 108 ust. 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) 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 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

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 oraz z 2020 r. poz. 2023), 
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 
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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, 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) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, tj.: 
„ Art. 109. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę (…) 
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” 

3) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp 
wyklucza się: 

 3.1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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; 
 3.2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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; 
 3.3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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), jestpodmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 
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listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę napodstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
2. Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy. 
 
IX. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualnego na dzień składania ofert 
Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych: 
1) w zakresie braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – oświadczenia 

Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej, złożone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. 

2) w zakresie braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp –odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji. 

3) w zakresie braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp 
ustawy Pzp – oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, złożone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. 

4) w zakresie braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. informacja z 
Krajowego Rejestru Karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

5) Weryfikacji braku zaistnienia podstawy wykluczenia wynikającego z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego w stosunku do konkretnego podmiotu Zamawiający dokona za pomocą 
wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji wskazuje się ogólnodostępne rejestry 
takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny 
Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. 

6) Wykaz dostaw/usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy/usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy/usługi zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
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przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 11 do SWZ. 

7) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami - załącznik nr 12 do SWZ 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 
3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 4) – składa informację z odpowiedniego rejestru, 

takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w 
zakresie, o którym mowa w pkt. 4); 

3.2 odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 3., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 
pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miałdotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt.4. stosuje się. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 
jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem 
dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.") 
 
X. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
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1. Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:  
1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ: 

a) Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na 
podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP - 
wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 13 do SWZ.  
b) Karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje producenta / ulotki / prospekty oferowanego 
asortymentu z opisem produktów, potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, 
w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi); 
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
c) Certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych produktów;  
d) analiza porównawcza dotycząca równoważności zaoferowanego sprzętu zgodna z opisem  

przedmiotu zamówienia ( jeżeli dotyczy) 
2) Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą (art. 107 ust.1 ustawy Pzp).  
3) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 
107 ust.2 ustawy Pzp).  
4) Postanowienia ust.1 pkt.3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności 
z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka 
dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania (art. 107 ust.3 
ustawy Pzp)  
5) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków 
dowodowych (art. 107 ust. 4 ustawy Pzp).  
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń 
(art. 223 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp).  

2. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 
sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski (§ 5 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie). Środki dowodowe należy składać w formie 
elektronicznej/postaci elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl. 

 
XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków prawnych. 
2. 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. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do 
SWZ. 
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
  3.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 
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  3.2 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu  
  udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 
  3.3 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 roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 
4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w ust. 1, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, 
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca: 
  1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów  
  Wykonawcy – zgodnie z ust. 2; 
  2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych  
  podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na  
  zdolności innych podmiotów); 
  3) w terminie określonym w Rozdziale IX ust. 2 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów 
  oświadczenia i dokumenty tam wskazane. 
  4) składa wraz z ofertą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 10 do SWZ, dotyczące niepodleganiu 
  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 
  lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
  sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) 
5. Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji przedmiotu zamówienia aktualizować oświadczenia dot. 

wykluczenia a stanowiące załącznik nr 9 i 10 do SWZ w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie. 
 
XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwowinno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te 
wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie 
dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. W myśl przepisu art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy 
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 7. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, stanowiące 
załącznik nr 9 do SWZ, dotyczące niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1). 
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6. Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji przedmiotu zamówienia aktualizować oświadczenia dot. 
wykluczenia a stanowiące załącznik nr 9 i 10 do SWZ w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie. 

 
XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

następujących środków komunikacji elektronicznej: 
1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl 
2)  poczty elektronicznej: zam.publ@wss5.pl 

- z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) mogą zostać 
przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. 

2. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga: 
1) Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy zakupowej przez użytkowników Wykonawcy konieczne 

jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego służącego do autentykacji i podpisu elektronicznego. Składane w Systemie elektronizacji 
dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnione osoby 
zgodnie z wymogami Ustawy Pzp i innych przepisów. 

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w 
Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. 
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). 

3) Maksymalna wielkość plików załączonych za pośrednictwem platformy zakupowej wynosi 1GB, przy 
maksymalnej liczbie plików (lub spakowanych folderów) równej 20.  

4) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 75 MB: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub 
.xlsx 

3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin 
korzystania z Platformy.  

4. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu 
przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne 
związane z korzystaniem z Platformy: 
1) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji 
2) włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,  
3) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s, 
4) zainstalowany program AcrobatReadre lub inny odczytujący pliki .pdf 
5) zainstalowany program Microsoft Office lub inny odczytujący pliki .doc, .docx, .xls, .xlsx 
6) platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 

5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Dział Zamówień Publicznych tel. 32/368-20-12; 32/368-24-28 
Kierownik Działu Zamówień Publicznych tel. 32/368-24-49 

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego 
postępowania. 

7. 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. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym 
mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
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zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 
ofert.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 
 
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz 

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa 

w Rozdziale IX ust. 1 SWZ; 
2) dokumenty w tym pełnomocnictwo, z których wynika prawo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy; 
3) Załącznik nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (Stanowi treść oferty. Załącznik nie podlega 

uzupełnieniu)   
4) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X SWZ; 
5) oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 do SWZ; 
6) oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do SWZ – jeżeli dotyczy; 
7) oświadczenie stanowiące załącznik nr 10 do SWZ – jeżeli dotyczy; 

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

5. W przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną 
w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty 
należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
notariusza. 

6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie oraz postępując zgodnie z instrukcją lub 
filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie.  

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku. 

9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert 
ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Wykonawca w załączniku nr 1 do SWZ wskazuje cenę ofertową wyrażoną w wartości liczbowej dwóch miejsc po 



  

 

 

31/PNE/DOT/2022 

 

 

16 

przecinku, oraz wysokość podatku VAT wyrażoną w %. 
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena musi 
uwzględniać koszty wytworzenia przedmiotu zamówienia, zapakowania, ubezpieczenia, dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego, przechowywania magnesu w magazynie Wykonawcy, montażu, uruchomienia, dostarczenia i 
aktualizowania oprogramowania, serwisu gwarancyjnego jak również przeprowadzenie instruktaży dla pracowników 
wskazanych przez Zamawiającego.  

4. W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym 
również wszystkie opłaty, wszystkie podatki, itp. wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). 

5. Należy zastosować zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po 
zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do 1 grosza. 

6. Oferty złożone przez Wykonawców zagranicznych, tzn. mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
RP muszą zawierać ceny netto. 

7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), 
dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

8. Tabela Formularza Ofertowego została opracowana przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
oświadczeniem zamieszczonym w formularzu ofertowym. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100 000,00 zł  
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04.07.2022 do godziny 09:00. i utrzymuje 

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 
1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach określonych 
w art. art. 97 ustawy Pzp. 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP S.A. nr rachunku 53 1020 2498 
0000 8202 0433 8182 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania 31/PNE/DOT/2022.  
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 
Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:  
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę 

określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z 

zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w 

Sosnowcu.; 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający 
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wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub 
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum); 

8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
wystawcę poręczenia lub gwarancji. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie 
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 Pzp. 

8. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 98 ustawy Pzp. 
 
XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 01.10.2022r. 
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym 

mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa 
w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 
XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 04.07.2022r. do godziny 09:00. 
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2022r. o godzinie 09:30 
4. Otwarcie ofert jest niejawne. 
5. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego systemu, która 

spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie 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 lub kosztach zawartych w ofertach. 

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie 
kryterium:  
a. cena oferty brutto – 60% 
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b. kryterium jakościowe określone w załączniku nr 6 do SWZ – 40% 
2. Sposób oceny ofert. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu - ważne według następującego 

wzoru i punktacji 
Y = A+B 

gdzie: 
Y - Suma punktów badanej ważnej oferty  
A - cena oferty brutto      - 60%, co odpowiada 60 pkt 
B - kryterium jakościowe określone w załączniku nr 6 do SWZ- 40 %, co odpowiada 40 pkt 
co daje łącznie maksymalnie 100 pkt 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za wszystkie 
kryteria. 

 
2.1. kryterium A- cena oferty brutto Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen brutto zawartych 

w ofertach do ceny najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą 
obliczone wg wzoru: 

 
Cmin  

A = ------------------- x 60 pkt 
Cbad  

gdzie: 
A - ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę 
Cmin - najniższa cena oferty brutto 
Cbad - cena brutto badanej oferty 

 
2.1.1. Wyznaczenie wartości punktów: 

a) ważna oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 
b) inne ważne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoru 
c) jeżeli ważne oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe 

otrzymają taką samą liczbę punktów. 
 
2.1.2. zasady przyznawania punktów 

a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku 
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby 

punktów. 
 
2.2. kryterium B - kryterium jakościowe określone w załączniku nr 6 do SWZ. Ocena będzie dokonywana poprzez 

zastosowanie poniższego wzoru z podsumowania punktacji za poszczególne elementy opisane w załączniku nr 
6 do SWZ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Jbad  
B = ------------------- x 40 pkt 

Jmax  
 

2.2.1. Wyznaczenie wartości punktów: 
a) Każdej ofercie z podanym ocenianym parametrem zostanie przyznana liczba punktów 
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wynikająca z przeliczenia podanego dla danego wiersza tabeli załącznika nr 6 do SWZ. 
Suma uzyskanych punktów zostanie podstawiona do powyższego wzoru. 

b) jeżeli ważne oferty z podanymi parametrami jakościowymi po przeliczeniu wg powyższego 
wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów. 

 
2.2.2. zasady przyznawania punktów 

a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku 
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby 

punktów. 
a) W przypadku nie podania któregokolwiek ocenianego parametru w wypełnionym załączniku 

nr 6 do SWZ Zamawiający przyzna za ten parametr 0 pkt 
 

 
3. Za ofertę najkorzystniejszą dla każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną 

liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 

ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę 
w kryterium o najwyższej wadze.  

 
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 Pzp  
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
3. 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 kopii 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

5. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość oferty 
przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy do przedłożenia odpisu umowy spółki lub uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zaciągnięcie 
zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku formach określonych 
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w art. 450 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 

2 ustawy. 
5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu, należy je wpłacić 

przelewem na konto: 53 1020 2498 0000 8202 0433 8182 z dopiskiem - zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nr postępowania 31/PNE/DOT/2022  

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

 
XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 
2. Zamawiający, na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 
okolicznościach i w zakresie określonym poniżej:  
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy ulegnie odpowiedniej zmianie przez jego podwyższenie lub obniżenie, z tym że kwota netto obli-
czona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i 
usług nie ulegnie zmianie; 

2) niezakończenia przez Zamawiającego robót adaptacyjnych w Miejscu dostarczenia – zmianie może ulec 
termin realizacji Przedmiotu umowy przez jego wydłużenie do czasu zakończenia robót adaptacyjnych; 

3) pozostałe zmiany spowodowane siłą wyższą, rozumianą jako zdarzenie nadzwyczajne, niemożliwe do 
przewidzenie i zapobieżenia, uniemożliwiającą wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ – w takim 
przypadku możliwa jest zmiana terminu lub sposobu wykonania Umowy, stosownie do okoliczności wy-
wołanych siłą wyższą;  

4) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, mających wpływ na realizację umowy, 
Strony stosują procedurę określoną w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która przewiduje, że po spełnieniu określonych w tej 
ustawie przesłanek związanych z występowaniem COVID-19 mających wpływ na należyte wykonanie 
umowy, możliwe są w szczególności (a) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe 
zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, (b) zmiany sposobu wykonywania usług (c) zmiany za-
kresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; Strony w takich 
przypadkach dokonują w tym zakresie koniecznych i uzasadnionych zmian umowy;  

5) w przypadku zmiany producenta lub modelu sprzętu (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu 
o produkt równoważny lub wyższej jakości), w okolicznościach: 
a) zaprzestania wytwarzania urządzenia stanowiącego Przedmiot umowy, w tym czasowego wstrzy-

mania produkcji, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie 
wyższą niż cena Sprzętu objętego umową; 

b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego / udoskonalonego urządzenia 
stanowiącego Przedmiot umowy (obok lub zamiast Sprzętu), za cenę nie wyższą niż cena Sprzętu 
objętego umową; 

c) zmiany numeru katalogowego Sprzętu lub jego nazwy, przy zachowaniu jego parametrów; 
d) czasowego wstrzymania produkcji i braku dostępności Sprzętu w centrach dystrybucyjnych; 
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6) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu 
Sprzętu lub podzespołów zastąpionych modelem należącym do tej samej linii produkcyjnej), zmiana nie 
może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych 
wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. 

7) zmiany podwykonawcy, 
8) zmiany numeru rachunku konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
9) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), 
 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o 
konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 
469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 

podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia 

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 
r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
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w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
 
Załącznik nr 1 –    Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 –    Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) 

Załącznik nr 3 -–   Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej  samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 –    Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

     o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. 

Załącznik nr 5 –   Projektowane postanowienia umowy Umowy 

Załącznik nr 6 –   Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

Załącznik nr 7 –   Oświadczenie dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie     zamówienia 

Załącznik nr 8 –   Zobowiązanie innego podmiotu; 

Załącznik nr 9 –   Oświadczenie Wykonawcy /Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie        zamówienia 

dotyczące wykluczenia w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską; 

Załącznik nr10–Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące wykluczenia  

  w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską; 

Załącznik nr 11 – Wykaz dostaw/usług. 

Załącznik nr 12 – Wykaz osób. 

Załącznik nr 13 – Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez     polskie prawo. 

 

 
 


