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ul. Katowicka 66A 
45-061 Opole 
NIP 754-25-57-814 
REGON 531420768 

tel. 077/441 60 01 
fax. 077/441 60 03  
sekretariat@onkologia.opole.pl  
www.onkologia.opole.pl 
 

Nr postępowania  FAZ.2800.43.2022-TP                                                                                             Opole, 14.06. 2022r. 

    

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

przedmiot zamówienia: 

Dostawa narzędzi do zabiegów endoskopowych  dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu                    
na okres 24 miesięcy  

 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone w trybie 
podstawowym – z możliwością negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia,  zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2021 poz. 1129 )zwaną dalej w skrócie „Ustawą PZP” 
lub „PZP”.  

 
 
Termin składania ofert:                             24.06.2022r.  godz. 12:00   27.06.2022r.  godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert :                           24.06.2022r.  godz. 12:05   27.06.2022r.  godz. 12:05 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: 20.06.2022r. 

Termin związania wykonawcy z ofertą  upływa w dniu 23.07.2022r.     26.07.2022r. 
 
 
 

Załączniki do SWZ: 

  Formularz asortymentowo-cenowy       - Załącznik nr 1  

 Formularz ofertowy          - Załącznik nr 2 

 Projekt umowy                           - Załącznik nr 3 

 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP          -Załącznik nr 4 

  Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej                 - Załącznik nr 5 

 Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust.1 PZP    - Załącznik nr 6 
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I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu 
ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole,  
adresy poczty elektronicznej Sekcji Zamówień Publicznych: 
Beata Kopeć: bkopec@onkologia.opole.pl  
 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ 

Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_opole/proceedings 
Na wskazanej stronie internetowej udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty związane                   
z prowadzonym postępowaniem oraz informacje mające wpływ na udzielenie zamówienia. 
 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym -  – z możliwością negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia 
zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy PZP.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie  
w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o ich prowadzeniu, do negocjacji zostanie 
zaproszonych trzech Wykonawców, a jeżeli liczba ofert będzie mniejsza to wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi                         
na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i zawierają najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach 
oceny ofert, o których mowa w Rozdziale XX SWZ. Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający zaprosi Wykonawców                                    
do składania ofert dodatkowych. 

 
 

IV. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa narzędzi do zabiegów endoskopowych  dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii                     
w Opolu  na okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają  Załączniki  nr 1,3 do SWZ. 

2. KOD CPV :  33168000-5 Przyrządy do endoskopii,  endochirurgii. 
3. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania , przy czym ofertę można złożyć   w odniesieniu do jednego, dwóch    

lub wszystkich zadań.  
4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy jest dobrej jakości i odpowiadający świadectwom  i atestom dopuszczenia 

przez właściwe organy, w szczególności że jest dopuszczony do obrotu  i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 
2022r. o Wyrobach Medycznych - na potwierdzenie  powyższego Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w/w 
dokumentów               w dniu zawarcia umowy.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych na podstawie art. 214 ust 1 pkt. 8 PZP. 
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz 
rozwiązań równoważnych. 
a) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały 

wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, 
technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc 
zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż 
wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 
eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki 
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie 
określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.  

b) W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o 
parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, 
materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. 

c) Zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych do opisywanych, a odniesieniu takiemu dodaje się wyrazy „lub równoważny”. 

d) W przypadku, gdy w dokumentacji stanowiącej opis  przedmiotu zamówienia  zostaje opisany przy pomocy określonych 
norm, europejskich  ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych oraz 
poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie 
przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie rozwiązań 
równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy 
użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, 
estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania." 

e) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia dopuszczone zostały rozwiązania równoważne oznacza to: rozwiązanie 
zbliżone  technicznie i nie gorsze pod względem parametrów funkcjonalnych, opisanych przez Zamawiającego. 

mailto:bkopec@onkologia.opole.pl
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f) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności oferowanych   
produktów.   

 
V.   INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH                                                                      

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub  kryteriami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia lub kryteriami oceny ofert należy  przedstawić: 

a) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany asortyment określony w Załączniku nr 1 posiadaj ważne świadectwa 
dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa które zostaną 
udostępnione niezwłocznie do wglądu na wezwanie  Zamawiającego. 

b) Karty katalogowe, opisy lub fotografie potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z opisem w SWZ 
2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą. 
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są 
niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 
 

VI.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia - sukcesywnie  zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem w okresie 24 miesięcy od daty 
zawarcia umowy. 

VII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 i 109 USTAWY PZP ORAZ W ART.7 UST. 1 USTAWY                     
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ. U. 2022 POZ. 835) 
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), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3)  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
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spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający,  uwzględniając wskazane w art. 109 PZP przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania, 
wykluczy wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; (art. 109 ust 1 pkt 1 PZP) 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej 
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; (art. 109 ust 1 pkt 4 PZP) 

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 
(art. 109 ust 1 pkt 5 PZP) 

4) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; (art. 109 ust 1 pkt 6 PZP) 

5) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 
wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od 
umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; (art. 109 
ust 1 pkt 7 PZP) 

6) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
podmiotowych środków dowodowych; (art. 109 ust 1 pkt 8 PZP) 

7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub 
pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; (art. 109 ust 
1 pkt 9 PZP) 

8) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć 
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 
109 ust 1 pkt. 10 PZP) 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie Ustawy  o szczególnych rozwiązaniach                           
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 
poz. 835):  

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;  

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;  

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) jest podmiot wymieniony            
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,  o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji                
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 oraz  4, Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli 
wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek 
na ubezpieczenie społeczne jest niewielka. 
 

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
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IX.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4                      
do SWZ) 
1.1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

(art. 125 ust 4 Ustawy PZP) 
1.2 W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa wraz z ofertą 

następujące oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (w oryginale): 

 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ)  

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie dłuższym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
a)  W celu  potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, jeżeli  
w postępowaniu zostaną złożone co najmniej 2 oferty, : 

 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2021 poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę ,  

lub 

 oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę w postępowaniu -  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 

b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży oświadczenie o aktualności informacji zawartych  
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie wskazanych podstaw wykluczenia  
z postępowania (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ) 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na potencjale 
podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy PZP, 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 – jeżeli dotyczy.  

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

4.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 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. 

5.  UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

6.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz               
z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt.1.2   SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału                       
w postępowaniu,    w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów 
określonych  w Rozdziale IX ust.1 pkt.1.2  SWZ  

 
XI.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O ZASADACH  

WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  

a) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  
b) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:  

-  reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
- zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,  
- złożenie oferty wspólnie, 
- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa                            
w Rozdziale IX ust. 1pkt.1.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 
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oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                              
w postępowaniu. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
XII.   INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 

KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Forma i zasady porozumiewania się stron postępowania: 
1) Zapytania, wnioski, zawiadomienia i inne informacje istotne dla interesariuszy postepowania należy przesyłać jako 

wiadomość do zamawiającego za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania na platformie zakupowej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_opole/proceedings  

2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłyną do Zamawiającego nie później niż  na 4 dni przed upływem 
terminu składania ofert.  

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez 
ujawniania źródła zapytania. 

4) Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie, określa ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. 
wydane na podstawie art. 70 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

2. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych z zachowaniem weryfikowalności 
podpisu elektronicznego 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze 
ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji. 

3. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 
1) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070.); 
2) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 

2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 816, 1000, 1978.); 
3) kwalifikowanym podpisie elektronicznym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 3 ust. 12 

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. 

4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w formacie PAdES; 
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf) zaleca się podpisywać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES; 
3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). 

 
 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY 
UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 
OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69  

  Nie dotyczy. 
 

XIV.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Do komunikowania się z Wykonawcami w sposób wskazany w SWZ, upoważniona jest: 
Beata Kopeć, tel.77 44 16 300 e-mail: bkopec@onkologia.opole.pl  

 
XV.  TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą został wskazany w OGŁOSZENIU oraz na stronie tytułowej SWZ, przy czym pierwszym dniem tego 
terminu jest dzień składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem wskazanego w ogłoszeniu i SWZ terminu 
związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 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. 

https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_opole/proceedings
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(70)&cm=DOCUMENT
mailto:bkopec@onkologia.opole.pl
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4. Jeżeli Wykonawca wniósł wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą.  

 

XVI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA  i  SKŁADANIA OFERTY 

1.  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_opole/proceedings, przy czym:  

1.1 Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 
1.2 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; 
1.3 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 
1.4 Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań  

w imieniu Wykonawcy; 
1.5 W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę)y niewymienion(ą)e                  

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
opatrzone podpisem elektronicznym osoby lub osób umocowanych do jego udzielenia; 

1.6 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione                  
z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

1.7 Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych z zachowaniem 
weryfikowalności podpisu elektronicznego; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na 
monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji. 
5) Zalecany format plików to: .pdf,  

1.8 Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 
1)podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070.); 
2)podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 816, 1000, 1978.);); 
1) kwalifikowanym podpisie elektronicznym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 3 ust. 12 

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. 

1.9 Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w formacie PAdES; 
2) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). 

 

Uwaga: Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_opole plik pn. „Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy” 

2. Forma oferty, dokumentów i oświadczeń 
2.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności  

i podpisana podpisem elektronicznym, przy czym zgodnie z art. 63 ust 2 ustawy PZP oprócz podpisu kwalifikowanego 
dopuszcza się podpis zaufany lub osobisty. 

2.2 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym SWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2.3 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

2.4 Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 3) 
powyżej następuje przy użyciu podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego  lub osobistego. 

2.5 W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski.  

2.6 Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników 
opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez 
Zamawiającego.  

2.7 W zakresie nieuregulowanym niniejszym SWZ, 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 

 
3. Zawartość oferty: 

3.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy  na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ 

https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_opole/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_opole
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b) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ , 
c) oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt.1.1 niniejszej SWZ – Załącznik nr 4 SWZ, 
d) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt.1.2 niniejszej SWZ- Załącznik nr 4 SWZ, 
e) przedmiotowe środki dowodowe określone w  Rozdziale V ust.1 niniejszej SWZ w tym oświadczenie 

Wykonawcy, karty katalogowe, opisy lub fotografie potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu                      
z opisem w SWZ 

f) jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego opatrzone podpisem elektronicznym 
g) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwa - opatrzone podpisem elektronicznym  
h) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich                 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej dla 
pełnomocnictwa 

4. Udostępnianie 
4.1 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia  jest jawne. a oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                      
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na platformie zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla 
Wykonawcy 

4.2 Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu 
przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne 
od chwili ich otwarcia; 

4.3 Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:  
4.3.1 osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści protokołu  lub/i 

załączników do protokołu, 
4.3.2 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres 

informacji, które mogą być udostępnione,  
4.3.3 po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy protokół lub/i 

załączniki do protokołu. 
 

XVII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Termin składania ofert został wskazany w OGŁOSZENIU oraz na stronie tytułowej SWZ. 
 

XVIII. WYMGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Nie dotyczy 
XIX.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca podaje ceny jednostkowe oraz wartość przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, 
stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie                        
z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena oferty 
powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
4. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji 

zamówienia. 
5. Jeżeli została złożona oferta, 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 2022 r. poz. 931, 974, 1137 ) dla celów 
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej                w tej ofercie ceny kwotę  
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa                      w ust. 1, 
wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 
obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

6. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie                   
do powstania obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zmodyfikować formularz  
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XX.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT,  WAGI KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone 
kryterium przedstawione w tabeli:  
 
 

L.P. KRYTERIUM SPOSÓB OBLICZANIA RANGA  

1 Cena oferty wg wzoru 60 

2 
Termin 
uzupełnienia 
depozytu 

z uwzględnieniem punktów przyznanych przez Zespół 
Oceniający 

40 

 
2. Sposób obliczania wartości punktowej. 

2.1. Wartość punktowa dla kryterium „cena oferty” jest wyliczona wg wzoru: 
 

                            Cmin 

Wc = RANGA [60%] x   -------- x 100pkt. 

                       Cµ  

Wc  - wartość punktowa ocenianego zadania 
Cmin  -  cena minimalna (najniższa spośród zaoferowanych dla ocenianego zadania) 

Cµ  - cena oferty badanej  
 
Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez wykonawcę, zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po 
przecinku.  

2.2.  Wartość punktowa dla kryterium „Termin uzupełnienia depozytu”- Wt 
Ocenie podlega zaproponowany w ofercie termin uzupełnienia depozytu  ( podany w dniach, termin nie może być 
dłuższy niż 4 dni robocze ) liczony  od dnia złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego. 
Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium będzie obliczana następująco: 

a) Uzupełnienie depozytu w terminie do 24 godzin  – 40 pkt. 
b) Uzupełnienie depozytu w terminie  powyżej 1 dnia -  do 3 dni roboczych – 20 pkt. 
c) Uzupełnienie depozytu w terminie powyżej  3  dni roboczych      – 0 pkt. 

 
2.3. Wartość punktowa dla kryterium „ Termin dostawy odczynników w ramach  dostaw sukcesywnych  ”: 
Termin dostawy liczony będzie w dniach roboczych, przy czym „1 dzień roboczy” należy rozumieć jako dostawę                          
w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Wykonawca otrzymał zamówienie od Zamawiającego 

 
2.4. Wartość punktowa oferty [Wpo] 

Wpo = Wc + Wt 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny , o których  mowa w ust. 1. Suma punktów, 
którą otrzyma Wykonawca otrzyma za ww. kryteria stanowią łączną ocenę oferty. 

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez wykonawcę, zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc 
po przecinku 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY 
1. Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi Wykonawcę, któremu zostanie 

udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy. W sytuacji, gdy zaproponowany termin nie będzie dla niego 
dogodny, Wykonawca ma możliwość wnioskowania o jego zmianę.  

2. Dopuszcza się również podpisanie umowy elektronicznie. Umowa zapisana w pliku pdf może zostać podpisana przez każdą 
ze stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po podpisaniu Zamawiającego, umowa zostanie wysłana Wykonawcy  
w celu podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie zwrotnego odesłania. Dokumenty powinny być 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osadzonym w dokumencie (podpis wewnętrzny). Plik pdf otrzymuje 
wówczas rozszerzenie (np. ".sig") 

3. Dwukrotne niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym przez strony terminie, w tym również brak 
przesłania przez Wykonawcę umowy zawieranej korespondencyjnie w terminie 5 dni od jej podpisania, uznane zostanie za 
uchylenie się od jej podpisania. 

4. Przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość żądania umowy regulującej współpracę Wykonawców 
występujących wspólnie. 
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XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANEGO ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych  w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                
w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.  

 
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1.  Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych  w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

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

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego.  
 
 

I. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM 
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Administrator danych 
Szanowni Państwo informujemy, że administratorem Państwa danych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Opolskie Centrum Onkologii im prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul Katowicka 66 A, 45 – 061 Opole. 

2. Cel, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych: 
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO  w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w niniejszej SWZ, prowadzonego w trybie podstawowym, 
bez negocjacji. 
Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. 
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest  wypełnienie 
obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust 1 lit c RODO)   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
w szczególności z ustawą – Prawo zamówień publicznych. 

3. Ujawnienie danych osobowych oraz odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w 
oparciu  
o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ) dalej 
„ustawa Pzp”. 

4. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są 

przetwarzane, jest ona uprawniana do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach 
przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną 
ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie , której dane dotyczą, oraz do wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO). Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem 
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia 

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest 
bezpłatna, a za kolejne administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów 
administracyjnych ( art. 15 ust. 3 RODO). 

3) do sprostowania – żądanie sprostowania dotyczy jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia 
niekompletnych danych (art. 16 RODO). Korzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia 
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 
jego załączników. 

4) do ograniczenia przetwarzania – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi 

sprawdzić prawidłowość tych danych, 
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b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając 
ograniczenia ich wykorzystywania, 

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania  - do czasu stwierdzenia , czy prawnie 
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 
dotyczą. 

5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można kontaktować się w następujący sposób: 
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt; 
3) telefonicznie: (22) 53103 00. 

6. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 
osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: iod@onkologia.opole.pl lub pisząc na adres naszej siedziby 
wskazany w pkt. 1. 

7. Informacje o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji celu opisanego w pkt 2. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie 
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania. 

9. Akty prawne przywoływane w klauzuli 
1) RODO - rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1); 

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

 
Sporządziła:          Zatwierdziła: 
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