
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na
 „Dostawa odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 

36 miesięcy ”. 

(znak postępowania: WOMPCPL Dz.E III 26/3/2021)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa oraz adres Zamawiającego :

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze  w Lublinie

ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin

Numer tel.:

81/5330034

Adres poczty elektronicznej: 

zampub@womp.lublin.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/womp_lublin

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA
TREŚCI  SWZ  ORAZ  INNE  DOKUMENTY  ZAMÓWIENIA  BEZPOŚREDNIO  ZWIĄZANE  Z
POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany  i  wyjaśnienia  treści  SWZ  oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/womp_lublin

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/cozl


1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „pzp”.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.
U.  z 2020 r. poz.1740 ), jeżeli przepisy pzp nie stanowią inaczej.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest:   Dostawa  odczynników  do  badań  immunologicznych  wraz  z
dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy

2. Nazwa i kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696200-7 Odczynniki do
badania krwi;  38434000-6 - Analizatory

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 (Kosztorys ofertowy) do
SWZ  oraz  w  Załączniku  nr  7  (Zestawienie  parametrów  granicznych  dla  analizatora)  do  SWZ.  Po
zawarciu umowy Załącznik Nr 2 i  Załącznik Nr 7 stanowić będzie załącznik do umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

8. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca  ma obowiązek  (zgodnie  z  art.  462  ust.  2  pzp)  wskazania  części  zamówienia,  których
wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, jeżeli są
już znani.

Jeżeli  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  iż  proponowany  inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Brak  powyższych  informacji  w  ofercie  oznaczać  będzie,  że  Wykonawca  nie  będzie  korzystał  z
podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

9. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie
zamówienia bez bliższego oznaczenia,  należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia opisany w
niniejszym rozdziale oraz w załącznikach do SWZ. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia sukcesywnie w terminie 36 miesięcy
od dnia zawarcia umowy. 
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VI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale VIII
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące
oświadczenia i dokumenty:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 5 do SWZ.
Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym
mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie,  w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  winni  dołączyć  do  oferty
oświadczenie, z którego wynika jakie dostawy będą wykonywane przez poszczególnych wykonawców.

4. Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  albo do reprezentowania  w postępowaniu i  zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia
publicznego.

5. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów udostępniających  zasoby ,
składa,  wraz  z wnioskiem  o dopuszczenie  do  udziału w postępowaniu    albo    odpowiednio    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.

6. Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  podmioty  udostępniające  zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków
udziału  w  postępowaniu,  a  także  bada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

7. Jeżeli  zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy  wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby  wykonawca  w  terminie  określonym  przez
zamawiającego  zastąpił  ten  podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami  albo  wykazał,  że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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

3



na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Ilekroć w SWZ, a także w załącznikach do SWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć
że  oświadczenia  i  dokumenty  te  powinny  być  opatrzone  podpisem  (podpisami)  osoby  (osób)
uprawnionej  (uprawnionych)  do reprezentowania  wykonawcy/podmiotu,  na  zasobach lub sytuacji
którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby)  upoważnioną do reprezentowania  wykonawcy/podmiotu,  na zasadach lub sytuacji,
którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.

12. Podpisy  na  oświadczeniach  i  dokumentach  muszą  być  złożone  w  sposób  pozwalający
zidentyfikować osobę podpisującą. 

13. W  przypadku  potwierdzania  dokumentów  za  zgodność  z  oryginałem,  na  dokumentach  tych
muszą się znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa w ust. 11 i 12 oraz klauzula „za zgodność z
oryginałem”.  W  przypadku  dokumentów  wielostronicowych,  należy  poświadczyć  za  zgodność  z
oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron
wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.

UWAGA:

1. Zamawiający  wzywa  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w
wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  podmiotowych  środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują oświadczenie wykonawcy, w
zakresie  art.  108  ust.  1  pkt  5  pzp,  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 2019 r.,
poz.  369),  z  innym  wykonawcą,  który  złożył  odrębną  ofertę,  ofertę  częściową  lub  wniosek  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,  oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.

3. 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 lutego 2005 r.  o informatyzacji  działalności
podmiotów realizujących  zadania  publiczne,  o  ile  wykonawca  wskazał  w oświadczeniu,  o  którym
mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
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 Podmiotowym  środkiem  dowodowym  jest  oświadczenie,  którego  treść  odpowiada  zakresowo
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

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

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 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) oraz Rozporządzenie 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).

6. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o  udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert  lub
niezwłocznie  po  ich  złożeniu,  wezwać  wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli  wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7. 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.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zgodnie z art. 57 pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które na mocy art. 112 ust. 2 pzp mogą dotyczyć:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym     

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

d) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
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2.  Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację
zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy dołączyć do oferty.

5. Zamawiający, w  przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w
odniesieniu  do  warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  dopuszcza  łączne
spełnienie warunku przez Wykonawców.

7. Na mocy art.  111 pzp  zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców,  którzy nie wykazali
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 108 ust. 1 pzp;

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta składa się z :  
 Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ;
 Kosztorysu Ofertowego – załącznik nr 2 do SWZ;
 Zestawienia parametrów granicznych dla analizatora – załącznik nr 7 do SWZ;
4. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  
 Oświadczenie  wykonawcy  o  niepodleganiu  wykluczeniu,  spełnianiu  warunków  udziału  w
postępowaniu – załącznik nr 5 do SWZ;
 Oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (jeżeli dotyczy);
 Klauzula informacyjna – załącznik nr 6 do SWZ;
 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o
ile ofertę składa pełnomocnik.
5. Ofertę  składa  się  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej,  podpisanej  podpisem  
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
6. Oferta winny być sporządzona w języku polskim.
7. Jeśli oferta zawiera informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa na mocy ustawy z dnia 16
kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1913),  Wykonawca
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powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

X.  MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX należy złożyć w terminie do dnia
11.06.2021 r. do godziny 1500 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
2. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu 11.06.2021r. o  godzinie  1530 za  pośrednictwem  Platformy
Zakupowej.
3. Otwarcie  ofert  następuje  niezwłocznie  po  upływie  terminu  składania  ofert,  nie  później  niż
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. 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.
5. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
6. Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej
prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia.
7. 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 lub kosztach zawartych w ofertach oraz pozostałych kryteriach podlegających ocenie  

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez  30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
09.07.2021r.

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą  określonego  w  ust.  1,  Zamawiający  przed  upływem  terminu  związania  ofertą  zwraca  się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni, zgodnie z art. 307 ust. 2pzp. 

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

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym cenę całkowitą oferty brutto za wykonanie przedmio-
tu zamówienia dla danego zadania w oparciu o kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
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2. Cena podana w ofercie jest  ceną stałą (ryczałtową) w całym okresie realizacji przedmiotu zamó-
wienia i nie podlega jakimkolwiek zmianom za wyjątkiem urzędowej zmiany stawki VAT.

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po
przecinku. 

4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełne-
go wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podat-
kowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wska-
zując ich wartość bez kwoty podatku.

6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XIV. BADANIE OFERT

1. Na mocy art. 223 Pzp, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wy-
jaśnień dotyczących  treści  złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych
składanych dokumentów lub oświadczeń. 
2. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a)   oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych po-
prawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istot -
nych zmian w treści oferty
-niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wy-
dają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  zwróci  się  do  wykonawcy  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

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

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:

Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w punktach )

Cena 100%

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oce-
ny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 
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3. Cena w ofercie   przetargowej ma obejmować zastosowane rabaty i upusty finansowe; 
powinna być podana jako wartość brutto.

4. Cena oferty będzie obliczana wg następującej formuły:

                                                     Cena brutto oferty najniższej

Cena = ---------------------------------------------------------- x 100 = liczba punktów

                                                     Cena brutto oferty badanej

Końcowy wynik powyższych działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzyst-
niejsza pod względem ceny.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli ofer-
ty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (https://platforma-
zakupowa.pl/pn/womp_lublin).

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH,  JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO DOKONANIU
WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą doku-
menty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie bę -
dzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania,
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowie -
dzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres reali-
zacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

1.  Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
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2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na
warunkach, o których mowa w ust. 1.

XX. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI
ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  ZA  POŚREDNICTWEM  PLATFORMY
ZAKUPOWEJ

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej
jako  „Platforma",  „System”)  pod  adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/womp_lublin i  pod
numerem postępowania –  WOMPCPL Dz.E III 26/3/2021

2. W postępowaniu  o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej.

3. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z
Centrum  Wsparcia  Klienta  www.platformazakupowa.pl  pod  numer  22  101  02  02,
cwk@platformazakupowa.pl

4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie www.platformazakupowa.pl,
który jest uzupełnieniem niniejszej Instrukcji.

5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do
1GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.

6.  Przy  dużych  plikach  kluczowe  jest  łącze  Internetowe  i  dostępna  przepustowość  łącza  oraz
zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie złożenia oferty.

8. Wykonawca rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta) na Platformie, akceptuje
warunki  korzystania  z  Platformy,  określone  w  Regulaminie  zamieszczonym  na  stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/womp_lublin  pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/
1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.

9. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu, tj.:

1. Złożenie ofert lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

-  Wykonawca  składa  ofertę  lub  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  za
pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na www.platformazakupowa.pl
w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

-  Jeżeli  Zamawiający  w Ogłoszeniu  o  zamówieniu,  SWZ nie  zaznaczył  inaczej  wszelkie  informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1913),  które  wykonawca zastrzeże jako  tajemnicę
przedsiębiorstwa,  powinny  zostać  załączone  w  osobnym  miejscu  w  kroku  1  składania  oferty
przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
-  Zaleca  się,  aby  każdy  dokument  zawierający  tajemnicę  przedsiębiorstwa  został  zamieszczony  w
odrębnym pliku. 
- Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu, SWZ lub zaproszeniu do
składania ofert dokumenty 
-  Po wypełnieniu Formularzu składania oferty lub wniosku i  załadowaniu wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk "Przejdź do podsumowania" 
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-  Oferta  oraz  wniosek  składane  elektronicznie  muszą  zostać  podpisane  elektronicznym
kwalifikowanym  podpisem.  W  procesie  składania  oferty  lub  wniosku  na  platformie  taki  podpis
wykonawca może złożyć: bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu w kroku 2 Formularza
składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk "Przejdź do podsumowania"). 
-  Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  lub  wniosek  za
pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. 
- Z uwagi na to, że oferta lub wniosek Wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez
zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy
to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 
- Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym Zamawiający
dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania
ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej. 
- Jeśli wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty
lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty. 
- Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub
nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone: przez kliknięcie w link
wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres e-mail podanym podczas pierwotnego
składania oferty lub zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.
- Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku opisanym powyżej jest data kliknięcia w
przycisk Wycofaj ofertę i potwierdzenie tej akcji. 
- Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert lub wniosków w
postępowaniu. 
- Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z
nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 
-  Wykonawca  po  upływie  terminu  składania  ofert  nie  może  dokonać  zmiany  złożonej  oferty  lub
wniosku. 
-  Wykonawca  może  złożyć  ofertę  lub  wniosek  po  terminie  składania  ofert  lub  wniosku  poprzez
kliknięcie przycisku "Odblokuj formularz". 
- Po złożeniu oferty lub wniosku wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że
oferta została złożona po terminie. 

2. Sposób  komunikowania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  (nie  dotyczy  składania  ofert  i  
wniosków):

- Jeżeli w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert nie zapisano inaczej to
komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych
niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie
informacji  odbywa się elektronicznie za pośrednictwem  platformazakupowa.pl i  formularza  Wyślij
wiadomość. 
- Niniejsza komunikacja nie dotyczy składania ofert i wniosków, gdyż wiadomości nie są szyfrowane. 
- Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej  wiadomości plików
lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu
w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów. 
- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania  www.platformazakupowa.pl, Zamawiający
może również komunikować się z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji określonych w
Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert. 
-  Dokumenty  elektroniczne,  oświadczenia  lub  elektroniczne  kopie  dokumentów  lub  oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki. 

- Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji gdy

11



zamawiający  opublikuje  informacje  publiczne  lub  spersonalizowaną  wiadomość  zwaną  prywatną
korespondencją. 
- Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych www.platformazakupowa.pl zgodnie z zapisami
uwzględnionymi powyżej, jest wcześniejsze poinformowanie przez Zamawiającego o postępowaniu,
złożenie  oferty  lub  wniosku  jak  i  wystosowanie  wiadomości  przez  Wykonawcę  w  obrębie
postępowania, na którą otrzyma odpowiedź. 
-  Za  datę  przekazania  składanych  dokumentów,  oświadczeń,  wniosków  (innych  niż  wnioski  o
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu),  zawiadomień,  zapytań  oraz  przekazywanie  informacji
uznaje się kliknięcie przycisku  Wyślij wiadomość,  po których pojawi się komunikat, że wiadomość
została wysłana do zamawiającego. 
UWAGA: Szczegółowy regulamin oraz instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej znajdują się na
stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

XXI. SPOSÓB KOMUNIKACJI

1. Komunikację zamawiającego z wykonawcą określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z
2020 r., poz. 1261).

2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

3. Komunikacja  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w  tym  składanie  ofert,  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między  zamawiającym a wykonawcą,  z  uwzględnieniem wyjątków określonych w pzp,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Przez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki, które ustawodawca zdefiniował w
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 344).

5. Ofertę,  oświadczenia,  o  których mowa w art.  125 ust.  1  pzp,  podmiotowe środki  dowodowe,
pełnomocnictwa,  zobowiązania  podmiotu  udostępniającego  zasoby  sporządza  się  w  postaci
elektronicznej,  w  ogólnie  dostępnych  formatach  danych,  w  szczególności  w
formatach .txt, .rtf, .pdf., .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII,
IX  składa  się  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej
opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

6. Na  mocy  art.  65  pzp  Zamawiający  może  odstąpić  od  wymagania  użycia  środków komunikacji
elektronicznej,  jeżeli  wymaga  przedstawienia  modelu  fizycznego,  w  skali  lub  próbki,  których  nie
można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

XXII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio tre-
ści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.
2.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowied-
nio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upły -
wem terminu składania ofert.
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3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża ter-
min składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia  ofert.
4. Zgodnie z art. 286 pzp, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert  zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i
wymagań  zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej  prowadzonego  postępowania
(https://platfor  mazakupowa.pl/pn/     womp_lublin  )
5. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wyko-
nawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawia-
jący przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego. 

XXIII. OSOBY  UPRAWNIONE  DO  KOMUNIKOWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI
Osobą  odpowiedzialną  za  komunikację  z  Wykonawcami  jest:  Ewa  Dorosz,  e-mail:
zampub@womp.lublin.pl  

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego za-
mówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepi-
sów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 5 pzp. 

XXV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiający  (Administrator  danych)  oświadcza,  że  spełnia  wymogi  określone  w  rozporządzeniu
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  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 4 maja 2016 r.), dalej: „RODO”, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

1) Zamawiający  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  kontakt  możliwy  jest  za
pośrednictwem adres e-mail: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl.

2) Dane  osobowe  wykonawcy  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora na
okres 36 miesięcy” zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  2019,  ze  zm.),  dalej  „Pzp”  oraz  w  celu  archiwizacji  dokumentacji
dotyczącej tego postępowania.

3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym zostanie  udostępniona  dokumentacja  postępowania  zgodnie  z  art.   18,  74  ust.  1
ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2020, r. poz. 2176, ze zm.).
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4) Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez
okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel
określony powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
innym niż cel,  w którym dane osobowe zostały zebrane (tj.  cel określony powyżej),  przed
takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu
oraz udzieli  jej  wszelkich innych stosownych informacji,  o których mowa w art.  13  ust.  2
RODO

6) Obowiązek  podania  przez  Wykonawcę  danych  osobowych  bezpośrednio  dotyczących
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

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

● Wykonawcy przysługują:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

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

- 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, w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

● nie przysługuje natomiast:

- 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, albowiem
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

8)  Wykonawca  jest  zobowiązany,  w  związku  z  udziałem  w  przedmiotowym  postępowaniu,  do
wypełnienia  wszystkich obowiązków formalno-prawnych  wymaganych przez  RODO i  związanych  z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

-  obowiązek informacyjny przewidziany w art.  13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;

-  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  14  RODO  względem  osób  fizycznych,  których  dane
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w
treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
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9) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej,  której  dane zostały  przekazane w związku z  udziałem w
postępowaniu,  wykonawca  składa  oświadczenia  o  wypełnieniu  przez  niego  obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta  w
załączniku nr 1 do SWZ Formularz oferty.

XXVI.  ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Kosztorys Ofertowy
Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 7 – Zestawienie parametrów granicznych dla analizatora
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