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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ul. Szpitalna 3; 88-200 Radziejów 
REGON: 910333036, NIP: 8891269126 
Tel.: 54 285 62 00; www.szpitalradziejow.pl  ; poczta@szpitalradziejow.pl 
 
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia -   
 
III.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 
 

 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Radziejowie  adres: ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów  , telefon  54 285 62 00,                 
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl. 

2. Centrum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca może się skontaktować w 
przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw 
przysługujących Wykonawcy na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontakto-
we: e-mail: e-mail: sosinski@squality.com.pl 

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP. 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez danych osobowych Wykonawcy bezpośrednio dotyczących Wykonaw-
cy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych da-
nych wynikają z ustawy Pzp; 

7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zau-
tomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Wykonawca: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania da-

nych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. Nie przysługuje Wykonawcy: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO. 

10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane 
dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. 

 
IV.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 
PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mo-
wa w art. 3 ustawy PZP. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP . 
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę/oferty w 

odniesieniu do wszystkich części lub na dowolnie wybraną cześć/części. 
9. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. 
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych czę-

ści zamówienia. 
11. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 
ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w 
niniejszej SWZ. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 
 
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiot zamówienia stanowi: 

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – 40 zadań, szczegółowo opisanych w za-
łączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) 

2. Wspólny Słownik Zamówień: 
33140000-3 - materiały medyczne 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji 
i odbioru określają: 
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ 
2) Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 2 do SWZ 
3) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 

 
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania 
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie 



skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

 

VI.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Dostawy przedmiotu zamówienia sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

- według przekazywanych na bieżąco potrzeb. 

2. Realizacja zamówień cząstkowych nie później niż 2 dni roboczych od otrzymania pisemnego 

zamówienia. 

3. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy, a dostawy są przyjmowane w godz. 8:00 – 14:00 

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PBLICNEGO, KTÓR 
 ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach 

określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym 

wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elek-

tronicznej opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpi-

sem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego 

dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow 

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz in-

formacje, przekazywane były za pośrednictwem pla�ormazakupowa.pl i formularza „Wyślij wia-

domość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl po-

przez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komuni-

kat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupo-

wa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składa-

nia i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Kore-

spondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, 

będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powia-

domień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grud-

nia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicz-

nych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow


o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji 

połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i od-

bioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

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

1) akceptuje warunki korzystania z pla�ormazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczo-

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

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 

treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 

spełniony warunek określony art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z pla�ormazakupowa.pl dotyczące w szcze-

gólności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 

czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znaj-

dują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

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

 

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

 

1. W sprawie formalno - prawnych: Sławomir Kuligowski, adres poczty elektronicznej:                                
poczta@szpitalradziejow.pl 

2. W kwestiach merytorycznych: Mateusz Kardasz  adres poczty elektronicznej:                                           

poc ta@szpitalradziejow.pl  

3. Tel. 54  285 63 31 w dni robocze, w godzinach 7:30- 15:00. 
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X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu. 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w 

powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakre-

sie. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakre-

sie. 
 
XI.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaist-

nienia którejkolwiek z przesłanek o których mowa w art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) 

ustawy Pzp.  

 

XII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 
 

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicz-
nej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy PZP, 
wraz z ofertą należy złożyć: 
2.1  Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępo-
wania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ; 
2.2  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2.1 stanowią wstępne potwier-
dzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 
2.3 Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej z podpisem 
kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem oso-
bistym. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: - oświadczenie, o któ-
rym mowa w pkt. 2.1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia. 

4. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów : - oświadczenie, o którym mowa w pkt. 
2.1 podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
(załącznik nr 4 do SWZ). 
 

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 
 
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwy-

żej oceniona, do złożenia / przesłania na Platformę Zakupową Zamawiającego – w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktu-
alnych na dzień ich złożenia – tj. niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów: 



1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporządzonych nie wcze-
śniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem*); 
 

*) Zamawiający nie będzie żądał dokumentu wskazanego w pkt. 1) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłat-
nych i ogólnodostępnych baz danych. 
 

XIII. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH SKŁADANYCH  WRAZ Z 
 OFERTĄ 

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ i 
załącznikach do SWZ Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, dokumentów: 
a) Oświadczenie, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu, a produkty kwalifiko-

wane jako wyrób medyczny posiadają oznakowanie znakiem CE i są zgodne z Dyrektywą 
93/42 EEC, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków do-
wodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektro-

nicznej opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na które-
go zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich do-
tyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnio-
ną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej 
przez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpi-
sem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

2) Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformaza-

kupowa.pl, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
3) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elek-
tronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014”. 

4) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołącze-
nia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

5) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsię-
biorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, wraz 
z przekazaniem takich informacji, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje sta-
nowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się 
miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składa-

nia ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamiesz-



czono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:   

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

7) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie. 

8) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować 
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

9) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przy-
padku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zo-
bowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

10) Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku 
to maksymalnie 500 MB. 

12) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem 
nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimal-
nych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz mi-
nimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

13) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szcze-
gólnym wskazaniem na .pdf 

14) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z roz-
szerzeń: 

 a. .zip 
 b. .7Z 
15) Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif 

.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone niesku-
tecznie. 

16) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 
który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplika-
cji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

17) W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
18) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 
na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. 

19) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie ze-
wnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z doku-
mentem podpisywanym. 

20) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
21) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym 
może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

22)  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

23) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmo-
wania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 

24) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich  podp – 
sem  kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym. Może to skutkować naruszeniem integralności 
plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 



2. Do oferty należy dołączyć także: 
1) Pełnomocnictwo: 

a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wy-
konawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do 
oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia 
oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 

b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (m.in. 
występującymi jako spółki cywilne czy konsorcja): 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do re-
prezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). Pełnomocnictwo powin-
no: - precyzować zakres umocowania, 
 - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówie
 nia, 
 - każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa 
 lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne peł -
 nomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełno
 mocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa); 
 - w przypadku spółki cywilnej fakt udzielenia pełnomocnictwa nie musi wynikać z dokumentu 
 o nazwie pełnomocnictwo. Takie umocowanie może być zawarte również w innym dokumen 
-  cie np. umowa spółki cywilnej, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do 
 reprezentacji. 
Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
mocodawcę lub notariusza. 
 

XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 
 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 
Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu za-
mówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 
określonymi w niniejszej SWZ. 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wy-
czerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przed-
miotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

5. Zamawiający dopuści inne ilości sztuk w opakowaniu przedmiotu zamówienia, niż wskazane w 
załączniku nr 2 do SWZ, ale tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do zapotrzebowa-
nia Zamawiającego np. dla zamówienia na 1056 szt. pakowanych po 10 szt. należy zaproponować 
106 opakowań, jako zaokrąglenie w górę do liczby całkowitej wyniku 105,60 op. Wartość brutto 
pozycji asortymentowej należy obliczyć poprzez powiększenie wartości netto o należny podatek 
VAT – wg stawek obowiązujących na dzień upływu terminu składania ofert. 

6. Nieuwzględnienie wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w ramach zadania nie stanowi 
oczywistej omyłki i nie podlega korekcie, ale skutkuje odrzuceniem oferty. 



7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 
trakcie realizacji zamówienia. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiąz-
ku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2020 r. poz. 106, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający do-
licza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obo-
wiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w punkcie 1, Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u za-

mawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowa-

dziły 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. 
9. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ. Brak złożenia 

ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiają-
cego. 

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 
 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym 
postępowaniu. 
 

XVIII.  ZASADY ZWRACANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DO TRE ŚCI SWZ I 
 UDZIELANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TYCH WYJAŚNIEŃ. 

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ni-
niejszej SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął 
nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wnio-
sek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o który 
mowa w pkt. 1. 

4. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SWZ za pośrednictwem 
Platformy. Za datę wpływu wniosku o udzielenie wyjaśnień przyjmuje się datę ich przesłania za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zama-
wiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieści na stronie internetowej:  
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow 
 

XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow


jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 
przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

 
XX.  SKŁADANIAE I OTWARCIE OFERT 
 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adre-

sem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow  w myśl Ustawy PZP na stronie interne-
towej prowadzonego postępowania do dnia 29.07.2021 r. do godziny 08:45 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2021 r. o godzinie 09:00. 
3.  Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że ofer-
ta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 
się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje 

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzone-
go postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia 
ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 
elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. 
 
XXI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I  SPOSOBU 

 OCENY OFERT 
 
1. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane wg n/w kryteriów: 
 Cena - 60% 
 Termin realizacji dostaw cząstkowych – 40% 
2. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym. 
3. Punkty za cenę danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta o naj-

niższej cenie uzyska 10 pkt. 
Punkty za cenę – cenę brutto oferty ogółem wynikającą z zakresu zamówienia, zostaną wyliczone 
zgodnie z następującymi zasadami: 
Cn/Cd x 10 = C 
gdzie Cn - cena brutto najniższa 
C d - cena brutto danej oferty 
C - punkty przyznane za cenę 
Punkty za termin realizacji dostaw cząstkowych (T) - zostaną wyliczone zgodnie z następującymi 
zasadami: 
1) Termin realizacji 5-6 dni roboczych - 0 pkt. 
2) Termin realizacji 3-4 dni robocze - 5 pkt. 
3) Termin realizacji 2 dni robocze - 10 pkt. 
Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma punktów 
poszczególnych kryteriów wg wzoru: 
Po = C x 60% + T x 40% 
Gdzie Po – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie 

4. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryteriach ceny oraz pozostałych kryteriów. 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow


5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z do-
kładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniej-
szą. 

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przed-
stawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert to Zamawiający wybierze spośród tych 
ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze 
ofertę z najniższą ceną. 

10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do zło-
żenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

11. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 
 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
 W BORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa wyżej jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści 
umowy na wezwanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypad-
ku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub ksero-
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

5. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane 
przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

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

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawar-

tym w ofercie. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej ofer-

ty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowią-
cym Załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisem-
nej. 
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