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I. INFORMACJE OGÓLNE. 

 

1. Dane Zamawiającego: 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie  
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn 
tel. 89 541 30 93, faks 89 524 53 80 
NIP 739-369-67-39, REGON 280314632, KRS 0000309907 
Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn    
poczta elektroniczna: przetargi@szpital.uwm.edu.pl 

 

2. Informacje dla Wykonawców.  

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest między 
Zamawiającym a Wykonawcami w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn.  

2.2. Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest 
mowa o „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie 
umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych 
w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, 
oświadczeń w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej 
„Platformą zakupową” lub „Systemem” 

2.3. SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej bezpośrednio ze strony internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn  

2.4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04.03.2019 r. 

2.5. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być 
użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 

2.6. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji.  

2.7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym 
postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2.8. Warunki płatności – płatność następować będzie w terminie 60 dni od daty 
otrzymania przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, 10-082 Olsztyn, ul. 
Warszawska 30, prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze. 

2.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – oferta musi dotyczyć 
pełnego zakresu danej części zamówienia (Zadania). 

2.10. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert alternatywnych oraz wariantowych.  

2.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.  

2.12. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej w niniejszym 
postępowaniu. 

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn
mailto:przetargi@szpital.uwm.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn
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2.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SIWZ. 

2.14. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). 

2.15. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

2.16. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sposobu zakupów. 

2.17. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. 

2.18. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa  
ust. 1 ustawy Pzp. 

2.19. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z załącznikami, 
kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas 
całego postępowania przetargowego. 

2.20. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również 
wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

2.21. Rozwiązania równoważne:  

2.21.1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co 
najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie 
obniżą określonych w dokumentacji standardów.  

2.21.2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, 
zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich 
zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w 
stosunku do opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu 
zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji opisu przedmiotu 
zamówienia, których dotyczy.  

2.21.3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę pozycje muszą:  

 posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych 
w  dokumentacji, 

 posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 

2.21.4. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do 
oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty 
mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych 
oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza 
to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez 
niego rozwiązanie jest równoważne w stosunku do opisanego przez 
Zamawiającego. 

2.22. Rozwiązania równoważne wynikające z zastosowania przez wykonawcę nie mogą 
wywołać pogorszenia poziomu funkcjonalnego i parametrów użytkowych. 
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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. 
zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp.” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie. 

2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ww. ustawy oraz 
akty wykonawcze do niej. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na zamówienie Zamawiającego 
jednorazowych wyrobów medycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 
następujace zadania: 

Zadanie nr 1 - Kaniule dożylne 

Zadanie nr 2 - Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi 

Zadanie nr 3 - Wyroby medyczne różne 1 

Zadanie nr 4 - Cewniki, dreny, rurki intub. i akcesoria do pomp 

Zadanie nr 5 - Elektrody i akcesoria do EKG 

Zadanie nr 6 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej 

Zadanie nr 7 - Strzykawki, igły, pojemniki 

Zadanie nr 8 - Podkład wysokochłonny 

Zadanie nr 9 - Kaniula dotętnicza 

Zadanie nr 10 - Akcesoria do polisomnografii 

Zadanie nr 11 - Maski twarzowe 

Zadanie nr 12 - Akcesoria laryngologiczne 

Zadanie nr 13 - Akcesoria do ssaków  

Zadanie nr 14 - Pozostałe sterylne wyroby medyczne 

Zadanie nr 15 - Elektroda neutralna 

Zadanie nr 16 - Rampy kranikowe - niepołączone kraniki 

Zadanie nr 17 - Obwody oddechowe 

Zadanie nr 18 - System do kontrolowanej zbiórki stolca 

Zadanie nr 19 - Rura Carina 

Zadanie nr 20 - Laboratoryjne materiały zużywalne 

Zadanie nr 21 - Zawory do bronchoskopu 

Zadanie nr 22 - Filtry 

Zadanie nr 23 - zestaw do cewnikowania żył centralnych 

Zadanie nr 24 - łączniki do bronchoskopii 

Zadanie nr 25 - zestaw do cewnikowania żył centralnych 

Zadanie nr 26 - zestaw do tracheotomii metodą Griggsa 

Zadanie nr 27 - Linie próbkujące do monitora Phillips 

Zadanie nr 28 - Elektrody dla EMG 
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Zadanie nr 29 - Zestaw z igła Veressa 

Zadanie nr 30 - Zestawy podciśnieniowe do terapii ran 

Zadanie nr 31 - Elektrody do stymulacji serca 

Zadanie nr 32 - Zestaw do infuzji 

Zadanie nr 33 - Strzykawki dla rezonansu 

Zadanie nr 34 - Wkłady na tomograf 1 

Zadanie nr 35 - Wkłady na tomograf 2 

Zadanie nr 36 - Asortyment jednorazowy do  wstrzykiwaczy MEDTRON - Accutron, 
będących w posiadaniu szpitala 

Zadanie nr 37 -  Akcesoria laryngologiczne  

Zadanie nr 38 -  Asortyment do pomp Medima 

Zadanie nr 39 -  Akcesoria anestezjologiczne 

Zadanie nr 40 -  Pończochy p/zakrzepowe 

Zadanie nr 41 -  Akcesoria do drenażu 

Zadanie nr 42 -  Sprzęt jednorazowy do urządzenia PulsioFlex posiadanego przez 
Szpital 

Zadanie nr 43 -  Układy oddechowe do respiratora Trilogy 202. posiadanego przez 
szpital 

Zadanie nr 44 -  Slinociagi jednorazowego użytku 

Zadanie nr 45 -  Akcesoria do pomp do endoskopów 

Zadanie nr 46 -  Pętle do polipektomii 

Zadanie nr 47 -  Klipsy stosowane w polipektomii 

Zadanie nr 48 - Kleszczyki biopsyjne jednorazowe 

Zadanie nr 49 - Nasadka dla endoskopu 

Zadanie nr 50 - Szczypce dla pracowni Endoskopii 

Zadanie nr 51 - urządzenie do hamowania krwawienia dla pracowni endoskopii 

Zadanie nr 52 -  Filtry i tusz dla pracowni endoskopii 

Zadanie nr 53 - asortyment endoskopia 

Zadanie nr 54 -  Akcesoria do endoskopu 

Zadanie nr 55 -  Asortyment do stereotaksji 

Zadanie nr 56 -  Kaniula typu Dandy jednorazowa 

Zadanie nr 57 -  Hemostatyki  I 

Zadanie nr 58 -  Akcesoria do noża ultradźwiękowego 

Zadanie nr 59 - Folia na mikroskop typu Mueller-Wedel 

Zadanie nr 60 - Folia na mikroskop typu Zeiss 

Zadanie nr 61 -Pisak sterylny 

Zadanie nr 62 -Wosk kostny 

Zadanie nr 63 - Ostrza chirurgiczne 

Zadanie nr 64 -Masa plastyczna do uzupełniania ubytków kości 

Zadanie nr 65 -Akcesoria do wiertarki Anspach 

Zadanie nr 66 -Hemostatyczna gąbka kolagenowa 

Zadanie nr 67 -Klej tkankowy 

Zadanie nr 68 -Siatki przepuklinowe 

Zadanie nr 69 - Osłona na optykę laryngologiczną 

Zadanie nr 70 - Piłka Dr Gigli 

Zadanie nr 71 - Igła typu Pencil Point 
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Zadanie nr 72 -Asortyment do zabiegów chirurgii ogólnej 

Zadanie nr 73 -Elektrody do stymulacji nerwów twarzowych 

Zadanie nr 74 -Elektrody do neurostymulacji 

Zadanie nr 75 -Obłożenie jednorazowe do zabiegów endowaskularnych 

Zadanie nr 76 - System grzejący pacjenta 

Zadanie nr 77 -Pozycjonery żelowe 

Zadanie nr 78 - Autoklawowalne ostrze do perforatora do wiertarki Aesculap 

Zadanie nr 79 -Mikro kaniule ssące jednorazowe 

Zadanie nr 80 -Zestaw do tyreoidektomii 

Zadanie nr 81 - Zestawy i narzędzia do bariatrii 

Zadanie nr 82 -Klipsy laparoskopowe I 

Zadanie nr 83 -Klipsy polimerowe 

Zadanie nr 84 -Klej tkankowy II 

Zadanie nr 85 -Frezy i wiertła stomatologiczne 

Zadanie nr 86 -Jednorazowy asortyment laparoskopowy 

Zadanie nr 87 -Jednorazowe retraktory 

Zadanie nr 88 -Asortyment anestezjologiczny 

Zadanie nr 89 -Zestawy do miniprocedur 

Zadanie nr 90 -Linie próbkujące 

Zadanie nr 91 -Akcesoria do systemu piezoelektrycznego 

Zadanie nr 92 -Systemy grzejące pacjenta 

Zadanie nr 93 - Łata hemostatyczna 

Zadanie nr 94 - Stapler skórny jednorazowy 

Zadanie nr 95 -Elektroda neutralna do termolezji 

Zadanie nr 96 -Sterylny żel do USG 

Zadanie nr 97 -Sterylny seton laryngologiczny 

Zadanie nr 98 -Przedłużka do noża monopolarnego. 

Zadanie nr 99 -Ostrze szafirowe 

Zadanie nr 100 -Substytut opony 

Zadanie nr 101 -Czyścik do narzędzi 

Zadanie nr 102 - Akcesoria jednorazowe do wiertarki elektrycznej 

Zadanie nr 103 - Jednorazowa igła do termolezji Cosman 

Zadanie nr 104 - Kule odblaskowe do neuronawigacji 

Zadanie nr 105 -  Jednorazowe uszczelki do trokarów laparoskopowych 

Zadanie nr 106 -  Klej tkankowy do embolizacji naczyń 

2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Formularz asortymentowo – cenowy.  

3. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i  
używania, posiadać aktualne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 175) 
lub być dopuszczony do obrotu i używania na podstawie świadectw: certyfikat 
wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności oraz 
identyfikujący producenta i typ wyrobu) lub deklaracja zgodności z  wymogami  
dyrektyw Unii Europejskiej.  

4. Wspólny słownik zamówień CPV: 33140000-3 Materiały medyczne. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Wymagany termin realizacji: sukcesywne dostawy na zamówienie Zamawiającego w 
okresie 12 miesięcy od daty wskazanej w Umowie. Dostawa przedmiotu umowy, w 
okresie jej trwania, systematycznie na podstawie zamówień składanych przez 
Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną, w terminie wskazanym przez 
Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni 
robocze (kryterium oceny ofert). 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu: 

1) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 
2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, 
3) zdolności technicznej lub zawodowej, 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. 
2. Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 
– 23 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający wykluczy również z przedmiotowego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawcę oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp); 

2) 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 
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zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp); 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp);  

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp., chyba że Wykonawca 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 (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp). 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16–20 ustawy Pzp lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8. 

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwany 
dalej jednolity dokument (dalej: „JEDZ”, „jednolity dokument”) sporządzone 
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełniania 
określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie 
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dokona w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego 
oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 
ustawy Pzp). Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego 
dla przedmiotowego postępowania. Wykonawca może wykorzystać plik 
komputerowy w formacie XML będący Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Szczegółowa 
instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień 
Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument 
elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi 
lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego.   

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy składania JEDZ: 

1) Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który 
musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z 
Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. 
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, 

2) Jednolity dokument wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I 
zostanie zamieszczony na stronie internetowej postępowania wraz z niniejszą 
SIWZ, 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa 
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz składa jednolite 
dokumenty dotyczące podwykonawców, 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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, 

5) Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie oraz 
podwykonawców muszą mieć wyłącznie formę dokumentu elektronicznego, 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) 
upoważnioną(e) do reprezentowania odpowiednio podmiotów składających 
ofertę wspólnie lub podwykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w 
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy 
organizacyjnej danego podmiotu. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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3. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje w formie elektronicznej Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
oświadczenie składa oddzielnie każdy z nich. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 
nr 4 do SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, 
którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

6. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie 
odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zamawiający może odstąpić od 
żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub 
odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym dokumencie. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona 
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

8. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają przesłać Wykonawcy na 
wezwanie Zamawiającego: 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu: 

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt. 1 ustawy Pzp, chyba że Zamawiający posiada te dokumenty lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych zgodnie z art. 26 
ust. 6 ustawy Pzp; 
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2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 
– wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi 
Załącznik Nr 6 do SIWZ; 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz.U. 2018 poz. 1445 z późn. zm.) - wzór stanowi Załącznik 
Nr 7 do SIWZ; 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których 
mowa w ust. 8.1: 

1) pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. 

2) pkt 1, 3 i 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że: 
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3) Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 1 i 2 lit. a), powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, 
o którym mowa w ust. 9 pkt 2 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem tego terminu. 

10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu 

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w ust. 8 pkt 2, składa dokument, o którym 
mowa w ust. 9 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 
5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się 
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby.  Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

14. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. oraz 
zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub 
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jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych; 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

3) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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, zamawiający może 
żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

4) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
rozdz. VII; 

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów; 

6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom składając jednolity dokument zobowiązany jest wypełnić część 
II sekcja D, oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy 
podwykonawców. 

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w 
rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. 
członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki 
cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia 
umowy; 

2) w takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa 
ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie 
do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy; 
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3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
jednolity dokument (JEDZ), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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; 

4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  
oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.  

16. Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, 
zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018, poz. 1993) w celu 
potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, złoży 
następujące dokumenty: 

1) Oryginał lub kopię materiałów producenta w języku kraju producenta lub w 
języku angielskim z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, umożliwiające zweryfikowanie parametrów 
technicznych zaoferowanych w ofercie ze wskazaniem, której pozycji 
asortymentowej dotyczy – z zastrzeżeniem, że w przypadku posiadania przez 
Zamawiającego ww. dokumentów przedmiotowych lub dokumenty te są 
dostępne i można je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz 
danych, np. strona www. lub znany jest Zamawiającemu oferowany 
asortyment, Zamawiający może nie żądać ich dostarczenia 

2) Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

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

17. Inne niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy Formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ) w 
postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osób upoważnionych do jego wystawienia - Formularz nie podlega uzupełnieniu 
na podstawie art. 26 ustawy Pzp; 

2) wypełniony i podpisany Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – 
cenowy w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia – Formularz jest 
częścią oferty i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ustawy Pzp; 

3) Pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie - do reprezentowania 
wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w 
postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do 
jego reprezentacji. Pełnomocnictwo  musi być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy 
wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy 
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dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji. 
Wykonawca może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale wtedy wymagane jest 
pozyskanie notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza; 

4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie 
niż pieniądz, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
wystawcę gwarancji/poręczenia. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, wniosków, pytań do SIWZ, 
zawiadomień oraz innych informacji, przekazywane jest w formie 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osobę uprawnioną za pośrednictwem: 

1) Platformy zakupowej „OpenNexus” https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn  

lub  

2) w sytuacjach awaryjnych, np.: w przypadku niedziałania systemu Platformy 
zakupowej komunikacja będzie się odbywać przy pomocy poczty elektronicznej 
na adres przetargi@szpital.uwm.edu.pl, przy czym komunikacja pocztą 
elektroniczną nie dotyczy składania ofert wraz z załącznikami.  

- za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zaświadczeń, pytań do SIWZ, 
zawiadomień oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania na system 
Portalu zakupowego lub w przypadku awarii Systemu Platformy, datę dostarczenia 
wiadomości na serwer pocztowy Zamawiającego, 

2. Pierwsze użycie Platformy przez Wykonawcę w związku z postepowaniem oznacza, 
że Wykonawca zapoznał się i akceptuje postanowienia „Instrukcji dla wykonawców 
platformazakupowa.pl” i „Regulaminu platformazakupowa.pl”. 

3. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: 
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ots, .xls, .xlsx. 

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. 
U. z 2017r. poz. 1320 z późn. zm.). Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego: 

 dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, 

 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy 
użyć formatu XAdES. 

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn
mailto:przetargi@szpital.uwm.edu.pl
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5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z 
późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne 
podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez Podwykonawców, należy złożyć w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

6. Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdz. VII SIWZ ust. 14 pkt 2. należy złożyć w 
formie analogicznej jak w pkt powyżej, tj. w oryginale opatrzonym kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.      

7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 
mowa powyżej w ust. 6, należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż  na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 9 lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania.  

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa 
w ust. 10. 

12. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ, kierowane 
w formie innej niż określona w ust. 1.  

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, 
umieści na stronie internetowej, na której umieścił treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszych 
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieści 
na stronie internetowej, na której prowadzone jest postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

15. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 
istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców na stronie 
internetowej. 

16. Czas urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz.: 7:25-15:00.  
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17. Osobami do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) w sprawach merytorycznych: Julita Piątkowska, Bożena Korczakowska,  

                                           Ewa Pajewska 

2) w sprawach formalnych i proceduralnych: Joanna Sienkiewicz - tel. 89/524 53 80. 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Zadanie nr 1 - Kaniule dożylne 1 032,00 zł 

Zadanie nr 2 - Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi 1 039,00 zł 

Zadanie nr 3 - Wyroby medyczne różne 1 1 322,00 zł 

Zadanie nr 4 - Cewniki, dreny, rurki intub. i akcesoria do pomp 1 275,00 zł 

Zadanie nr 5 - Elektrody i akcesoria do EKG 392,00 zł 

Zadanie nr 6 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej 109,00 zł 

Zadanie nr 7 - Strzykawki, igły, pojemniki 2 651,00 zł 

Zadanie nr 8 - Podkład wysokochłonny 334,00 zł 

Zadanie nr 9 - Kaniula dotętnicza 424,00 zł 

Zadanie nr 10 - Akcesoria do polisomnografii 23,00 zł 

Zadanie nr 11 - Maski twarzowe 80,00 zł 

Zadanie nr 12 - Akcesoria laryngologiczne 79,00 zł 

Zadanie nr 13 - Akcesoria do ssaków  1 213,00 zł 

Zadanie nr 14 - Pozostałe sterylne wyroby medyczne 852,00 zł 

Zadanie nr 15 - Elektroda neutralna 180,00 zł 

Zadanie nr 16 - Rampy kranikowe - niepołączone kraniki 274,00 zł 

Zadanie nr 17 - Obwody oddechowe 408,00 zł 

Zadanie nr 18 - System do kontrolowanej zbiórki stolca 143,00 zł 

Zadanie nr 19 - Rura Carina 159,00 zł 

Zadanie nr 20 - Laboratoryjne materiały zużywalne 34,00 zł 

Zadanie nr 21 - Zawory do bronchoskopu 13,00 zł 

Zadanie nr 22 - Filtry 114,00 zł 

Zadanie nr 23 - zestaw do cewnikowania żył centralnych 940,00 zł 

Zadanie nr 24 - łączniki do bronchoskopii 72,00 zł 

Zadanie nr 25 - zestaw do cewnikowania żył centralnych 36,00 zł 

Zadanie nr 26 - zestaw do tracheotomii metodą Griggsa 54,00 zł 

Zadanie nr 27 - Linie próbkujace do monitora Phillips 293,00 zł 

Zadanie nr 28 - Elektrody dla EMG 169,00 zł 

Zadanie nr 29 - Zestaw z igła Veressa 24,00 zł 

Zadanie nr 30 - Zestawy podciśnieniowe do terapii ran 751,00 zł 

Zadanie nr 31 - Elektrody do stymulacji serca 22,00 zł 

Zadanie nr 32 - Zestaw do infuzji 200,00 zł 

Zadanie nr 33 - Strzykawki dla rezonansu 360,00 zł 

Zadanie nr 34 - Wkłady na tomograf 1 664,00 zł 

Zadanie nr 35 - Wkłady na tomograf 2 720,00 zł 

Zadanie nr 36 - Asortyment jednorazowy do  wstrzykiwaczy 
MEDTRON - Accutron, będących w posiadaniu szpitala 

1 148,00 zł 
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Zadanie nr 37 -  Akcesoria laryngologiczne  123,00 zł 

Zadanie nr 38 -  Asortyment do pomp Medima 287,00 zł 

Zadanie nr 39 -  Akcesoria anestezjologiczne 1 313,00 zł 

Zadanie nr 40 -  Pończochy p/zakrzepowe 228,00 zł 

Zadanie nr 41 -  Akcesoria do drenażu 692,00 zł 

Zadanie nr 42 -  Sprzęt jednorazowy do urządzenia PulsioFlex 
posiadanego przez Szpital 

170,00 zł 

Zadanie nr 43 -  Układy oddechowe do respiratora Trilogy 202. 
posiadanego przez szpital 

55,00 zł 

Zadanie nr 44 -  Slinociagi jednorazowego użytku 3,00 zł 

Zadanie nr 45 -  Akcesoria do pomp do endoskopów 64,00 zł 

Zadanie nr 46 -  Pętle do polipektomii 183,00 zł 

Zadanie nr 47 -  Klipsy stosowane w polipektomii 49,00 zł 

Zadanie nr 48 - Kleszczyki biopsyjne jednorazowe 95,00 zł 

Zadanie nr 49 - Nasadka dla endoskopu 70,00 zł 

Zadanie nr 50 - Szczypce dla pracowni Endoskopii 532,00 zł 

Zadanie nr 51 - urządzenie do hamowania krwawienia dla pracowni 
endoskopii 

100,00 zł 

Zadanie nr 52 -  Filtry i tusz dla pracowni endoskopii 183,00 zł 

Zadanie nr 53 - asortyment endoskopia 57,00 zł 

Zadanie nr 54 -  Akcesoria do endoskopu 515,00 zł 

Zadanie nr 55 -  Asortyment do stereotaksji 288,00 zł 

Zadanie nr 56 -  Kaniula typu Dandy jednorazowa 8,00 zł 

Zadanie nr 57 -  Hemostatyki  I 802,00 zł 

Zadanie nr 58 -  Akcesoria do noża ultradźwiękowego 213,00 zł 

Zadanie nr 59 - Folia na mikroskop typu Mueller-Wedel 437,00 zł 

Zadanie nr 60 - Folia na mikroskop typu Zeiss 21,00 zł 

Zadanie nr 61 -Pisak sterylny 8,00 zł 

Zadanie nr 62 -Wosk kostny 70,00 zł 

Zadanie nr 63 - Ostrza chirurgiczne 18,00 zł 

Zadanie nr 64 -Masa plastyczna do uzupełniania ubytków kości 180,00 zł 

Zadanie nr 65 -Akcesoria do wiertarki Anspach 601,00 zł 

Zadanie nr 66 -Hemostatyczna gąbka kolagenowa 763,00 zł 

Zadanie nr 67 -Klej tkankowy 777,00 zł 

Zadanie nr 68 -Siatki przepuklinowe 743,00 zł 

Zadanie nr 69 - Osłona na optykę laryngologiczną 209,00 zł 

Zadanie nr 70 - Piłka Dr Gigli 16,00 zł 

Zadanie nr 71 - Igła typu Pencil Point 39,00 zł 

Zadanie nr 72 -Asortyment do zabiegów chirurgii ogólnej 1 126,00 zł 

Zadanie nr 73 -Elektrody do stymulacji nerwów twarzowych 249,00 zł 

Zadanie nr 74 -Elektrody do neurostymulacji 1 137,00 zł 

Zadanie nr 75 -Obłożenie jednorazowe do zabiegów 
endowaskularnych 

72,00 zł 

Zadanie nr 76 - System grzejący pacjenta 44,00 zł 

Zadanie nr 77 -Pozycjonery żelowe 27,00 zł 

Zadanie nr 78 - Autoklawowalne ostrze do perforatora do wiertarki 
Aesculap 

50,00 zł 
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Zadanie nr 79 -Mikro kaniule ssące jednorazowe 57,00 zł 

Zadanie nr 80 -Zestaw do tyreoidektomii 376,00 zł 

Zadanie nr 81 - Zestawy i narzędzia do bariatrii 3 144,00 zł 

Zadanie nr 82 -Klipsy laparoskopowe I 260,00 zł 

Zadanie nr 83 -Klipsy polimerowe 47,00 zł 

Zadanie nr 84 -Klej tkankowy II 9,00 zł 

Zadanie nr 85 -Frezy i wiertła stomatologiczne 273,00 zł 

Zadanie nr 86 -Jednorazowy asortyment laparoskopowy 663,00 zł 

Zadanie nr 87 -Jednorazowe retraktory 100,00 zł 

Zadanie nr 88 -Asortyment anestezjologiczny 195,00 zł 

Zadanie nr 89 -Zestawy do miniprocedur 352,00 zł 

Zadanie nr 90 -Linie próbkujące 44,00 zł 

Zadanie nr 91 -Akcesoria do systemu piezoelektrycznego 265,00 zł 

Zadanie nr 92 -Systemy grzejące pacjenta 427,00 zł 

Zadanie nr 93 - Łata hemostatyczna 36,00 zł 

Zadanie nr 94 - Stapler skórny jednorazowy 38,00 zł 

Zadanie nr 95 -Elektroda neutralna do termolezji 65,00 zł 

Zadanie nr 96 -Sterylny żel do USG 6,00 zł 

Zadanie nr 97 -Sterylny seton laryngologiczny 7,00 zł 

Zadanie nr 98 -Przedłużka do noża monopolarnego. 6,00 zł 

Zadanie nr 99 -Ostrze szafirowe 120,00 zł 

Zadanie nr 100 -Substytut opony 118,00 zł 

Zadanie nr 101 -Czyścik do narzędzi 25,00 zł 

Zadanie nr 102 - Akcesoria jednorazowe do wiertarki elektrycznej 322,00 zł 

Zadanie nr 103 - Jednorazowa igła do termolezji Cosman 280,00 zł 

Zadanie nr 104 - Kule odblaskowe do neuronawigacji 88,00 zł 

Zadanie nr 105 -  Jednorazowe uszczelki do trokarów 
laparoskopowych 

88,00 zł 

Zadanie nr 106 -  Klej tkankowy do embolizacji naczyń 100,00 zł 

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu:  

wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie 92 
1130 1189 0025 0030 8420 0010 (nie dopuszcza się wpłacania wadium w 
kasie Zamawiającego!). W tytule przelewu należy wpisać znak postępowania: 
12/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych, Zadanie nr ….., 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
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3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania 
ofertą.   

4. Wadium wniesione w formie przelewu będzie uznane przez Zamawiającego za 
wniesione prawidłowo, tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto przed 
terminem składania ofert. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium 
w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został 
załączony do oferty. 

5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z w/w form niepieniężnych, 
powinien być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i 
musi obejmować cały okres związana ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w 
postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez Gwaranta (np. bank, ubezpieczyciel) i powinien być złożony za 
pośrednictwem Platformy zakupowej wraz z ofertą. 

6. Wadium w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne 
zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w 
przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 
zostanie odrzucona. 

8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zapisami art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

9. Utrata wniesionego przez Wykonawcę wadium może nastąpić w przypadku 
zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a - 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w postaci dokumentu 
elektronicznego. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Na ofertę składa się formularz oferty – Załącznik 1 i 2 do SIWZ oraz oświadczenie 
wymagane w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) wskazane w SIWZ rozdz. VII 
ust. 1 oraz elektroniczny oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone 
jest w innej formie niż pieniądz. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w 
postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi 
dokumentami rejestrowymi lub przez pełnomocnika. 

5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być 
załączone Pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres i podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 99 § 1 Kodeksu Cywilnego - t.j. 
Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.) przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy lub w elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza i opatrzone jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie -  t.j. Dz.U. 2017 poz. 2291 z 
późn. zm. 

6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenia zamówienia wspólnie, składają formularz 
ofertowy wraz z pozostałymi dokumentami podpisany przez ustanowionego 
Pełnomocnika. 

7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną, ponoszą solidarną odpowiedzialność 
wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. 

9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Wykonawcą występującym 
jako Pełnomocnik (Lider) pozostałych. 

10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4. 

11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 
2018 r. poz. 419 z późn. zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem 
dla innych uczestników postępowania, winny być załączone w osobnym pliku w 
miejscu przeznaczonym na Platformie zakupowej i oznaczone klauzulą: „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty 
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uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych 
dokumentów/oświadczeń. 

12. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) asortymentu lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego 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. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza 
się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez 
takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, 
który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  

 

XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć 
(wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn do dnia 9 kwietnia 2019 r. 
do godz. 11:00.  

2. Wykonawca, który złożył ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej może przed 
upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać ofertę. 

3. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty.   

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie 
Zamawiającego, budynek administracji.  

5. Otwarcie jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy Pzp. 

7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 
Pzp. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca poda ceny jednostkowe netto w poszczególnych pozycjach 
asortymentowych.  

2. Wyliczy wartość netto, poda stawkę VAT oraz wyliczy wartość brutto poszczególnych 
pozycji.  

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn
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3. Suma poszczególnych wartości brutto w poszczególnym Zadaniu będzie stanowiła 
cenę ofertową Zadania.  

4. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z 
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z 
podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia, w tym m.in. cła, podatki i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do 
bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami 
wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 

6. Cena ofertowa netto jest ustalona przez Wykonawcę na poziomie maksymalnym i 
nie będzie podnoszona podczas wykonywania zamówienia. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST 
MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE 
KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO 

NAJMNIEJ WAŻNEGO. 

1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:  

Lp. Opis kryteriów Znaczenie 

1. Cena - (Wpc) 60 % 

2. Termin rozpatrzenia reklamacji (Wpr) 15 % 

3. Termin dostawy cząstkowej (Wpt) 10 % 

4. 
Oznakowanie na opakowaniu asortymentu w 
języku polskim - (Wpo) 

10 % 

5. Dostarczanie faktur w wersji elektronicznej (Wpf) 5 % 

2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w 
punktach (1 % = 1 pkt). 

 Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru: 

W = Wpc + Wpr +  Wpt + Wpo + Wpf 

gdzie: 

W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria  

Wpc – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

Wpr – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji” 

Wpt – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin dostawy” 

Wpo – ilość punktów w kryterium „Oznakowanie na opakowaniu asortymentu w 
języku polskim”  
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Wpf – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Dostarczanie faktur w wersji 
elektronicznej” 

3. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w 
punktach (1 % = 1 pkt). 

4. Wartość punktowa w kryterium cena będzie obliczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, 
pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, 
dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru: 

            

cena oferty najniższej 

Wpc = ------------------------------------   x 60 

cena oferty badanej 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 60 pkt. 

 

5. Wartość punktowa w kryterium termin rozpatrzenia reklamacji będzie 
przyznawana wg. poniższego wzoru, przy czym Zamawiający będzie oceniał 
zaoferowany termin w przedziale od 2 do 14 dni.  

 

termin oferty z najkrótszym terminem rozpatrzenia reklamacji 

Wpr = ------------------------------------------------------------------------   x 15 

termin rozpatrzenia reklamacji oferty badanej 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium termin rozpatrzenia reklamacji 
wynosi 15 pkt. 

 

6. Wartość punktowa w kryterium termin dostawy cząstkowej będzie 
przyznawana wg. poniższego wzoru przy czym Zamawiający będzie przyznawał pkt. 
w przedziale od 1 do 3 dni roboczych.  

 

termin oferty z najkrótszym terminem dostawy cząstkowej 

Wpc = ----------------------------------------------------------------------   x 10 

termin dostawy cząstkowej oferty badanej 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium termin dostawy wynosi 10 pkt. 

 

7. Wartość punktowa w kryterium oznakowanie na opakowaniu asortymentu w 
języku polskim będzie przyznawana wg. poniższego wzoru: 

TAK = 10 pkt 

NIE = 0 pkt 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium termin dostawy wynosi 10 pkt. 
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8. Wartość punktowa w kryterium dostarczanie faktur w wersji elektronicznej 
będzie przyznawana wg. poniższego wzoru: 

TAK = 5 pkt 

NIE = 0 pkt 

Przy czym termin płatności będzie liczony wyłącznie od terminu dostarczenia faktury do 
Zamawiającego w formie papierowej. Wersja elektroniczna służy wyłącznie 
informacyjnie oraz ma na celu ułatwienie monitorowania prawidłowości dostawy 
cząstkowej a także usprawni przygotowanie i wprowadzenia asortymentu do systemu 
Zamawiającego. Oczekiwanym formatem jest: DataFarm, Urtica, WF-MAG, KSBLOZ, 
OSOZ-EDI lub inny uzgodniony z Zamawiającym. 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w kryterium dostarczanie faktur w wersji 
elektronicznej wynosi 5 pkt. 

 

9. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 
kryteria, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała 
największą ilość pkt. z pośród ofert ważnych. 

 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy Pzp. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia,  
w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 
umowy. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia 
umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. 
Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, 
zakres współuczestnictwa i podział obowiązków wykonawców w wykonaniu 
przedmiotu zamówienia.  

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska 
uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, 
koordynacji, itp. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 

Zamawiający nie żąda, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z 

NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi 
Załącznik Nr 8 do SIWZ.  

2. W treści umowy, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla 
Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.  

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający 
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawcy, 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 Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 
Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy Pzp. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, 
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Terminy wniesienia odwołania: 
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1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 pkt. 1. i 2. Niniejszego 
rozdziału 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. 

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

XIV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU 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 ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Olsztynie, 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych, kontakt: kancelaria.szpital@uwm.edu.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
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na Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych, znak sprawy 12/2019, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.),  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
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 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, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

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

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych1, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 2o RODO, 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

                                            
1 Wyjaśnienie: 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. 

2  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochronny praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Formularze do specyfikacji: 

Załącznik Nr 1. Formularz oferty. 

Załącznik Nr 2. Formularz asortymentowo - cenowy. 

Załącznik Nr 3. Jednolity dokument (JEDZ). 

Załącznik Nr 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Załącznik Nr 5. Oświadczenie – wyroku sądu 

Załącznik Nr 6. Oświadczenie – brak zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

Załącznik Nr 7. Oświadczenie – podatki i opłaty lokalne 

Załącznik Nr 8. Wzór umowy. 


