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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI  

 
 

 

 

 

„Dostawa rękawic dla Powiatowego Zespołu Szpitali” 

 

 

Nr postępowania PZS/TP/01/2023 
 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone w jest w trybie zamówienia klasycznego  

o wartości mniejszej, niż progi unijne  

w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 PZP) 

na podstawie  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U.2022.1710) 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępnione są zmiany                    

i wyjaśnienia do SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                                

z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. 

U.2022.1710), dalej PZP.   

 

 

  

 

 



2 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

     Powiatowy Zespół Szpitali  

ul. Armii Krajowej 1 

56-400 Oleśnica 

tel. 71 77 67 427 

REGON: 932966540, NIP: 9111847075 

Adres poczty elektronicznej 

sekretariat@pzsolesnica.pl 

Adres strony internetowej zamawiającego: 

http://bip.pzsolesnica.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica 

     Godziny pracy: 7.25-15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępnione są zmiany 

i wyjaśnienia do SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postepowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica 

 

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022. 835) osoba lub podmiot 

podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę 

pieniężną, o której mowa w art. 7  ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, o której mowa powyżej, przez 

ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 

 

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami:  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica i formularza wyślij wiadomość dostępnego 

na stronie dotyczącej danego postępowania. 

 

Szczegółowa Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl wraz z Regulaminem 

platformazakupowa.pl dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz informacji o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej, stanowi załącznik nr 4 i 4a do SWZ. 

3. Tryb udzielenia zamówienia:  

Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.2022.1710). 

 

 

 

mailto:sekretariat@pzsolesnica.pl
http://bip.pzsolesnica.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica
https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica
https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica
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4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji:  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia:  

1) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień  

           CPV : 184724000-7  Rękawice 

           18424300-00  Rękawice jednorazowe 

           33141420-0    Rękawice chirurgiczne 

2) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic dla Powiatowego Zespołu 

Szpitali. 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( m.in. wymagania jakie muszą spełnić 

oferowane produkty w zakresie parametrów graficznych, ich funkcji oraz rodzaju) 

zawierają formularze asortymentowo-cenowe, podzielone na 5  zadań, stanowią zał.  

nr 5 do niniejszej SWZ. 

4) Ilości wyszczególnione w załączniku dotyczą przewidywanych średnich 12- 

miesięcznych potrzeb Zamawiającego i są wielkościami szacunkowymi. 

5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania, jednak 

nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w zadaniach. 

6) Rzeczywiste ilości przedmiotu umowy wynikać będą z zamówień składanych przez 

Zamawiającego w okresie trwania umowy. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw sukcesywnych na podstawie 

składanych przez Zamawiającego zamówień, asortyment zamawiany będzie partiami, 

zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 

8) W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego pełnego sortymentu, Wykonawca 

nie będzie rościł żadnych żądań wobec Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmiany ilości w ramach sortymentu, pod warunkiem nieprzekroczenia ogólnej 

wartości umowy. Wskazane w tym punkcie zmiany nie wymagają formy pisemnego 

aneksu do umowy.     

9) Zmiana ilości produktu w opakowaniu nie powoduje zmiany asortymentu. 

10) Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą mieć aktualne dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia  

7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974), oraz posiadają certyfikat/ 

deklarację zgodności CE potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia  

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 

2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 

2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 

oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. 

11) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał świadectwa spełniające 

wytyczne Ministerstw Zdrowia 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-

podczas-zwalczania-covid-19 

12) W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub opóźnień, Zamawiający 

wymaga poinformowania o zaistniałej sytuacji Kierownika apteki do 24 godzin od chwili 

złożenia zamówienia (telefonicznie lub mailowo). 

13) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy transportem na własny koszt do magazynu 

Zamawiającego mieszczącego się w budynku w Szpitala w Oleśnicy przy ul. Armii 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19
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Krajowej 1, IV piętro, w godz. od 7.00 do 13.30 od poniedziałku do piątku. Jeżeli 

dostawa ma nastąpić po godzinach wskazanych powyżej, w dni świąteczne, w soboty, 

lub w dni wolne od pracy Wykonawca realizuje ją w pierwszym dniu roboczym 

następującym po terminie dostawy. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw w odpowiednich opakowaniach 

zapewniających należyte zabezpieczenie dostarczanych produktów przed czynnikami 

pogodowymi, uszkodzeniami, lub zanieczyszczeniami, 

15) Przyjęcie towaru musi być poprzedzone wyłącznie badaniem opakowań zbiorczych 

przez Zamawiającego. 

16) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument zawierający: nazwę towaru, datę 

ważności, serię, ilość i cenę zawartą w fakturze VAT (powyższe dokumenty Wykonawca 

dostarczy w oryginałach dla Zamawiającego). 

17) Wykonawca dostarczy towar w uzgodnionych opakowaniach, na których powinny być 

widoczne fabryczne oznaczenia tzn. rodzaj, nazwę, kod EAN jeżeli posiada, datę 

produkcji, datę ważności serię, nazwę i dane, w tym adres producenta, zgodnie z 

wystawioną w celu realizacji umowy i sprzedaży towaru fakturą. Do każdego 

opakowania preparatu czasowo dopuszczonego do obrotu w RP Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć ulotkę w języku polskim i dopuszczenie do obrotu na 

terenie RP przez Ministra Zdrowia.  

18) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał świadectwa dopuszczające 

dany produkt do obrotu.  Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy 

będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi zasadami, a dostawa przedmiotu zamówienia 

odbywać się będzie zgodnie z poniższymi przepisami: 

a) Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974); 

b) Dopuszczenie do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 

6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (Dz.U.2022.2301); 

c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2017/745 z dnia 5 

kwietnia 2017r w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 

2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia ( WE) nr 

1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/ EWG.  

d) deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami: Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur 

oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U.2016.211) albo Dyrektywy Rady 

93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych.  

19) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o wycofaniu 

lub wstrzymaniu w obrocie przedmiotu zamówienia, jak również informacji o nowo 

wprowadzonym i zarejestrowanym preparacie. 

20) Okres ważności dostarczanych produktów do apteki zamawiającego musi wynosić 12 

miesięcy, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający, po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Wykonawcą dopuszcza krótszy termin. 

21) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej niż podana, 

lecz zbliżonej pojemności - zapotrzebowanie na dany produkt powinno być wówczas 

odpowiednio przeliczone, a ilość szt. w opakowaniach zgodna z zamówieniem ( w 

przypadku wartości ułamkowych opakowania należy zaokrąglić je do pełnego w górę). 

22) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach i SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

23) Zamawiający wymaga, aby doręczona faktura była czytelna, możliwa do edycji i 

ewentualnego powiększenia czcionki Wymagany wygląd faktury to: czcionka wielkości 

co najmniej 10 Arial na drukarce laserowej lub analogicznej. 
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24) Zamawiający wymaga, aby  na fakturze był zaznaczony numer umowy. 
 

     

6. Termin wykonania zamówienia:  

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie 

przez  okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Dostawa towaru odbywać się będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego. 

 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy:  

Zamawiający nie wprowadza do umowy żadnych postanowień z wyjątkiem 

obowiązkowych, przewidzianych w PZP.(Zał. Nr 3 do SWZ) . 
 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, 

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami: 

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica 

2) W celu skrócenia czasu na udzielenie odpowiedzi na pytania, komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie: 

✓ przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

✓ przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych; 

✓ przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia / poprawienia / 

uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych 

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 

postępowaniu; 

✓ przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 

dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu; 

✓ przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. 

treści przedmiotowych środków dowodowych; 

✓ przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z PZP; 

✓ przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy; 

✓ przesyłania odwołania/inne 

✓ odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, 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 

https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii, lub powiadomienie może 

trafić do folderu SPAM. 

5) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

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

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U.2020.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne 

umożliwiające pracę na 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, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 

1.3. 

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: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w 

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce 

„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) 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 obowiązek wskazany 

w art. 221 PZP. 

8) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania 

ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

Zalecenia 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 

„OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnie stosowanych, które nie zostały jednak wskazane  

w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone  

w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 

PAdES.  

6) Pliki w innych formatach, niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pliku z podpisem łącznie  

z podpisywanym dokumentem. 

7) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 

osobistym i kwalifikowanym może prowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

8) Osoba, która składa ofertę powinna być jednocześnie osoba kontaktowa podawana  

w dokumentacji. 

9) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.   

10) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

11) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu z uwagi na skuteczniejszą weryfikację. 

12) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w 

postępowaniu. 

 

9. Wyjaśnienia treści SWZ-terminy: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.  

2) Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął 

do Zamawiającego nie później, niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert.  . 

3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert,  
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4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, albo OPiW nie wpłynął w 

terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 

odpowiednio wyjaśnień SWZ albo OPiW oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania odpowiednio ofert.   

5) Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo OPiW.  

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

10. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny 

sposób, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia 

jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69:  

W prowadzonym postępowaniu nie występuje potrzeba określenia sposobów 

komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych 

w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69. 

 

11. Termin związania ofertą:  

1) Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni, tj. do dnia 23.02.2023 r. 

2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed 

upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

3) Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4) W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 

nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

5) W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach albo 

ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

6) Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 5 powyżej jest istotna, w szczególności dotyczy 

określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, 

warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający 

przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian 

we wnioskach albo ofertach. 

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem 

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, 

wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany 

podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa 

bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damrxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damrygi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damrzge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damrxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damrygi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damrzge
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność 

z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

3) Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 

r.”. 

5) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

6) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 

stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 

dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu 

składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w 

instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

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

8) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty złożone w większej ilości, 

lub oferty zawierające propozycje wariantowe będą podlegać odrzuceniu. 

9) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty z ewentualnymi rabatami, które musi 

ponieść wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia. 

10) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być sporządzone w 

języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia 

dokumentów sporządzonych w innym języku, niż dopuszczony wykonawca 

zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku 

zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 

jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych 

odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 

zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 

12) 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. 

 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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13. Wykaz oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, dokumenty składane wraz 

z ofertą. 

1) Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ. 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień 

składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 

powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający 

wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie, chyba że: 

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oferta Wykonawcy 

podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, 

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

5) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego, 

aktualne na dzień ich złożenia. 

6) Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 

1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania 

kryteriów selekcji. 

7) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych, 

lub innych dokumentów, lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

8) Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 

podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić 

się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów 

istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie 

takich informacji lub dokumentów. 

9) Do oferty należy załączyć: 

a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, zawierający wszystkie dane oferenta wraz 

kalkulacją ceny, ze wskazaniem ceny sumarycznej oraz terminem wykonania 

zobowiązania; 

b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

powiązań kapitałowych i osobowych wykonawcy z Zamawiającym. W przypadku 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
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wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców zał. 2, 2a; 

c) Załącznik nr. 5, formularze asortymentowo-cenowe 5.1 – 5.5. 

d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: aktualne dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy  

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2021.1565) oraz posiadają 

certyfikat/ deklarację zgodności CE potwierdzający zgodność przedmiotu 

zamówienia z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2017/745., 

Oświadczenie własne, że przedmiot zamówienia spełnia wytyczne Ministerstwa 

Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-

wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19 

e)  

f) Pełnomocnictwo upoważniającego do złożenia oferty, o ile ofertę składa 

pełnomocnik; 

g) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

10) Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

11) Pełnomocnictwo do złożenia oferty należy złożyć w oryginale w takiej samej formie, 

jak jest składana oferta (tj. w formie elektronicznej, lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym Art. 226 ust.1 pkt 6, dopuszcza się także 

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 

formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie 

do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź 

też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej z podpisem kwalifikowanym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

12) Jeżeli Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych: etykiet, 

certyfikatów, lub innych środków dowodowych, a Wykonawca nie złoży tych 

przedmiotowych środków dowodowych, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe 

będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie. 

13) Postanowień pkt 12 powyżej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy 

służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie 

kryteriów oceny ofert, lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, 

oferta podlega odrzuceniu, albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

14) Oferty składane wspólnie: 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 

b) Zamawiający nie wymaga posiadania określonej formy prawnej przez 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

c) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

d) do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo, 

e) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do 

niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp., 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19
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f) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać 

następujące wymagania: oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ. 

15) Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) wszystkie dokumenty dotyczące własnej firmy, w tym: oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia każdy z wykonawców składających ofertę wspólną składa 

we własnym imieniu; 

b) wszystkie dokumenty wspólne, w tym: formularz ofertowy składa pełnomocnik 

wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 

c) wszystkie kopie dokumentów dotyczące każdego z wykonawców składających 

ofertę wspólną należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców. 

16) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której należy 

zawrzeć co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, 

obejmującego realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu obowiązków w przedmiocie umowy objętej umową o udzielenie 

zamówienia publicznego poszczególnych wykonawców, 

c) okres obowiązywania umowy nie krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia z okresem gwarancji i rękojmi włącznie. 

17) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez poszczególnych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań 

dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

14. Odrzucenie oferty: 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) Została złożona po terminie składania ofert.  

2) Została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania, lub 

niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; lub który nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP; lub przedmiotowego środka 

dowodowego; lub innych dokumentów lub oświadczeń. 

3) Jest niezgodna z przepisami PZP. 

4) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

5) Jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.  

6) Nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania określonymi 

przez zamawiającego.  

7) Została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8) Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, a 

wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone 

wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

9) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP.  

10) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
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11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą.  

12) Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył 

wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP.  

13) Została złożona bez odbycia wizji lokalnej, lub bez sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w 

przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia. 

 

 

15. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica w myśl Ustawy na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 24.01.2023 r.  godzina 

9:00. 

2) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3) Po wypełnieniu „Formularza składania oferty lub wniosku” i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4) Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi być podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć 

podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Podpis powinien być złożony na każdym załączonym pliku 

osobno, w sposób wskazany w art. 63 ust 1 oraz ust. 2  PZP, gdzie zaznaczono, że oferty, 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie 

elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

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 oferta 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 

 

16. Termin otwarcia ofert:  

1) Otwarcie ofert nastąpi 24.01.2023 r. godzina 9:05. 

2) Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

3) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte, 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

  Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w 

sekcji ,,Komunikaty”. 

6) W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o 

których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo 

unieważnieniu postępowania. 

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 a ma 

jedynie takie uprawnienie. 

7) Jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem informacji zawartych w ofercie zastrzegł je jako 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1913), które nie mogą być ujawnione oraz wykazał, że te zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający ich nie ujawnia. Wykonawca nie może zastrzec 

jako nie podlegających ujawnieniu informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP czyli 

nazwy, imion i nazwisk, siedziby, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, lub 

miejsca zamieszkania wykonawców oraz cen zawartych w ofercie. 

8) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych, lub 

innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

9) Zamawiający ma prawo poprawić w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 

o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W takim przypadku zamawiający 

wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie 

omyłki, lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym 

terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

10) Zamawiający ma prawo do wdrożenia postępowania w celu wyjaśnienia rażąco niskiej 

ceny: 

a) jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 

wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, 

b) w przypadku, gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 

30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania, lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność 

wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Obowiązek 

http://platformazakupowa.pl/
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknjxgezdsltqmfyc4njwge3dmojrgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknjxgezdsltqmfyc4njwge3dmojrgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnbrhazdiltqmfyc4njzgm2donrqga
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wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

11) Zamawiający w trakcie postępowania przewiduje możliwość wezwania wykonawcy do 

złożenia w terminie określonym w wezwaniu próbek i katalogów oferowanych 

produktów, stanowiących przedmiot zamówienia.  

 

17. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1) Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U.2021.275), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w 

przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje 

odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w 

postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym 

wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z 

zaangażowaniem wykonawcy, lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania oraz 

wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert.  

2) Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

podlega wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane 

tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed 

wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 

 

18. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą 

fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, handlu ludźmi, o którym mowa 

w art. 189a Kodeksu karnego, o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego 

lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, finansowania 

przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, o 

charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 

cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, 

o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony 

określony w przepisach prawa obcego oraz jeżeli urzędującego członka jego organu 

zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojzhaydiltqmfyc4njxg4ytaojzgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbrg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmjsgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmrygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmzygy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgm2tqltqmfyc4njqgezteobwgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgm2tqltqmfyc4njqgezteobxgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmbshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tanzygu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4ds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjtg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobtga
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prawomocnie skazano za przestępstwa, o którym mowa powyżej oraz wobec którego 

wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności oraz wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne oraz jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie 

wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie 

mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie, jak również, jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 

PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania 

tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób, niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o 

wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót 

budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, wyklucza się 

Wykonawcę który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia 

beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1115, 1520, 1655 i 1798).  

 

19. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1,  

Zamawiający przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art.109 ust.1ppkt.4., tj. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:  

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

 

20. Sposób obliczenia ceny: 

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować 

poniższe kryteria oceny ofert: 

 

L.p

. 
Kryteria oceny ofert: Waga: 

1. Cena ofertowa brutto 60 %= 60 pkt 

2. Termin dostawy                40%= 40 pkt 

 Razem 100%= 100 pkt 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damzygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzygaydmltqmfyc4nbzgm2tonbyg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzygaydm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzygaydm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojxga4dk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbsgi4tq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbyha2dq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danrqge
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 Sposób obliczenia wartości punktowej ocenianego kryterium: 

 

 

 

 Kryterium nr 1 – CENA OFERTOWA BRUTTO: 

Ofercie z najniższą ceną brutto przyznanych zostanie 60 punktów. Punkty pozostałych 

ofert będą liczone według proporcji matematycznych z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z poniższym wzorem: 

Ck = (Cw min  /  Cw oceniana) x 60% x 100 pkt 

    gdzie:  Ck – suma punktów – końcowa 

                    Cw min  - najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ofert, 

                    Cw oceniana  - cena ogółem brutto ocenianej oferty. 

 

1. Kryterium nr 2 – Termin dostawy (T): 

Kryterium termin dostawy – punktacja za poszczególne parametry: 

 

a) do 24 godz. – 40 punktów / 40% 

b) 1-2 dni – 20 punktów / 20 %, 

c) 3-5 dni – 0 punktów / 0% 

 

W przypadku gdy Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 5 dni,  

oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art.226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp 

jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości: 

 

Łączna wartość punktowa = wartość punktowa „Ck” (cena oferty) + wartość 

punktowa „TD”(termin dostawy). 

W= Ck+TD 

 

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą 

liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach. 

2) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ. 

3) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

4) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli cena, lub koszt najkorzystniejszej oferty, lub 

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 

ceny, lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  

5) W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej 

oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 

złożonych przez nich ofertach. 

6) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów 

lub oświadczeń. wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w 

terminie wskazanym przez zamawiającego. 
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7) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zmianami), dla celów 

zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie 

ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć́. 

8) Zamawiający określa, że minimalna ilość wykonawców, którzy złożyli 

niepodlegające odrzuceniu oferty powinna wynosić dwóch, a w przypadku, gdy jest 

mniejsza, zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia. 

9) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 

równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. Zamawiający udostępnia niezwłocznie te informacje na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

10) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia 

w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego 

samego przedmiotu zamówienia, lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

21. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: przedstawienie projektu do akceptacji 

zamawiającego.  

1) Zamawiający nie przewiduje dopełnienia formalności po wyborze oferty. 

2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę, albo unieważnić postępowanie. 

 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:  

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, o której mowa w art. 505 – 590 PZP. 

 

23. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Wykonawca posiada zdolność 

do występowania w obrocie gospodarczym, czyli jest przedsiębiorcą prowadzącym 

działalność gospodarczą wpisaną w odpowiednim rejestrze podmiotów gospodarczych, 

2) uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, tj.: Wykonawca przedstawi dokument zgłoszenia wyrobu do 

Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  zgodnie z 

ustawą o wyrobach medycznych ( Dz. U. 2022. 974 z 9 maja 2022r)  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunków w 

powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunków w 

powyższym zakresie. 

 

24. Informację o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał 

ich złożenia:  
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1) Na etapie składania ofert Zamawiający nie przewiduje przedkładania podmiotowych 

środków dowodowych poza Oświadczeniem sporządzonym w trybie Art. 125 ust. 1 

PZP. 

2) Po złożeniu ofert, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych, lub oświadczenia o ich aktualności, 

jeżeli je posiada i  jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu, lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na 

etapie składania ofert, lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

4) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, że: 

a) posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,  

c) posiadają zaplecze techniczne.  

 

25. Przedmiotowe środki dowodowe: 
 

1) W celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami określonymi 

w Formularzu asortymentowo-cenowym (szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia), Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z ofertą 

przedmiotowe środki dowodowe: karty charakterystyki oferowanych produktów, 

Deklaracje zgodności CE 

2) Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 PZP wezwie Wykonawcę do złożenia lub 

uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych we wskazanym terminie, jeżeli 

Wykonawca złożył niekompletne, lub nie złożył ich wraz z ofertą. Postanowień tych nie 

stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z 

cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 

złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu, albo 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

26. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:  

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

27. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria 
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lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

jednemu wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 

części:  

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

28. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania 

ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, 

jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:  

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

 

29. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o 

których mowa w art. 95 Ustawy PZP:  

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 95 Ustawy PZP.   

 

30. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy 

PZP, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania:  

        Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art.  96  Ustawy PZP.  

 

31. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy PZP, jeżeli zamawiający przewiduje 

takie wymagania:  

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy PZP.  

 

32. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę jeżeli zamawiający przewiduje 

obowiązek wniesienia wadium:  

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.  

 

33. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8  

Ustawy PZP, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 

Zamawiający nie przewiduje udzielania takich zamówień. 

 

34. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 

ust. 2 Ustawy PZP, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po 

odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów: 

Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej. 

 

35. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym, a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:  

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

36. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot: 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów. 

 

37. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121Ustawy PZP: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danbuha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danbtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danbwga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danbtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danbtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danbtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4dcmjygi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danztg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danztg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damrvg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danrxg4
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Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 

zgodnie z art. 60 i art. 121 Ustawy PZP. 

 

38. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:  

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

 

39.  Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 Ustawy PZP, jeżeli 

Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

40. Wymóg, lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Ustawy PZP:  

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

 

41. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je 

przewiduje: 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania. 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

klauzula z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO 

w przypadku, gdy administrator pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą 

 

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”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szpitali  

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod numerem 000000002093;  NIP: 

9111847075; REGON: 932966540; KRS 0000186473, tel.+48 71 776 73 08. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Grażyna Janicka, adres e-mail: 

iod@pzsolesnica.pl, Powiatowy Zespół Szpitali, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, tel. 

.+48 71 776 73 08. 

3. Informacja o celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną 

przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie zamówienia 

publicznego i obsługa wszystkich procedur wynikłych na każdym etapie wykonania 

zamówienia, do czasu wygaśnięcia wszystkich roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania 

jest art. 6 ust. 1 lit b) czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 lit f) czyli przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią. 

4. Informacja o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub 

przez stronę trzecią, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
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RODO. Administrator będzie przetwarzał dane w celu dochodzenia swoich roszczeń w 

sądach, wynikających z nienależytego wykonania zobowiązania umownego. 

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją 

informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar 

EOG. 

6. Informacje o okresie, przez który dane osobowe będą przetwarzane, administrator 

będzie przetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przekracza 4 lata, administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami 

przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Informacje o prawie osób, których dane są przetwarzane. 

a) do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

c) do przenoszenia danych, 

d) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli osoba przekazująca dane 

wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie w jednym, lub kilku określonych celach,   

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym zawarcia umowy, osoba, której dane dotyczą, 

jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia 

umowy o zamówienie publiczne. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

Administrator nie wydaje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie profiluje danych. 
 

klauzula z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO 

jeżeli administrator nie pozyskał danych osobowych od osoby, 

której dane dotyczą 

 

Zgodnie z art. 14 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”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szpitali w 

Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica wpisany do Rejestru Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod numerem 

000000002093;  NIP: 9111847075; REGON: 932966540; KRS 0000186473, tel.+48 71 776 

73 08. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Grażyna Janicka, adres e-mail: 

iod@pzsolesnica.pl  , Powiatowy Zespół Szpitali, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, 

tel. .+48 71 776 73 08. 

3. Informacja o celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną 

przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie zamówienia 

publicznego i obsługa wszystkich procedur wynikłych na każdym etapie wykonania 

zamówienia, do czasu wygaśnięcia wszystkich roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania 

jest art. 6 ust. 1 lit b) czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimrwgy&refSource=hyplink
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dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 lit f) czyli przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią. 

4. Informacja o kategorii danych osobowych  dane należą do osoby innej, która powierzyła 

dane kontrahentowi administratora w toku zamówienia publicznego. Są to dane z kategorii 

danych podwykonawców powierzających swoje dane podmiotom składającym ofertę, 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  Ten proces pozyskania rzutuje na 

zakres przetwarzania, czyli wyłącznie w wyniku zawartej umowy i wyłącznie w jej 

przedmiotowym zakresie w granicy kompetencji podwykonawczych osoby powierzającej 

własne dane. 

5. Informacje o okresie, przez który dane osobowe będą przetwarzane, administrator 

będzie przetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przekracza 4 lata, administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami 

przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją 

informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar 

EOG. 

7. Informacje o prawie osób, których dane są przetwarzane. 

a) do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

c) do przenoszenia danych, 

d) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli osoba przekazująca dane 

wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie w jednym, lub kilku określonych celach,   

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

f) uzyskania informacji o źródle pozyskania danych. 

 

Załączniki do SWZ: 

1 – Formularz ofertowy 

2 - Oświadczenie o braku wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zał. 2 i  

2a. 

3 - Wzór umowy. 

4, 4a – Instrukcja dla wykonawców. 

5- Formularz asortymentowo-cenowe, zadania nr. od 5.1 do 5.5. 

 

 

 

       Zatwierdził: 

                   Dyrektor 

Powiatowego Zespołu Szpitali 

                                                                                                  Przemysław Magiera 
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