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Nr sprawy: ZP/14/2020 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

na dostawę ubrań jednorazowego użytku, masek 
chirurgicznych 

 
dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 

w formie przetargu nieograniczonego  
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

(t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) 
 
I 

 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, zwany dalej „Zamawiający”, 
2. Adres Zamawiającego:  ul. Komeńskiego 35,  82-300 Elbląg 
3. REGON: 281098840 
4. NIP : 578-310-44-67 
5. Tel. 55-230-41-84 
6. fax: 55-230-41-50  
7. E-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl 
8. Adres strony internetowej na której Zamawiający udostępnia SIWZ: 

http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/  Zamawiający udostępnia na stronie internetowej SIWZ wraz 
z załącznikami do upływu terminu składania ofert. 

9. Link do profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag  
10. Godziny pracy Zamawiającego: od 7.00 do 14.35 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 
11. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, w tym wszelkie zapytania, oświadczenia, informacje o wniesieniu odwołania były kierowane 
wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie 
pisma, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych 
terminów z winy wnoszącego). 

 

 
II 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro tj. kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 
pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.12.2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2450) wydanego na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst na podstawie 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu 
„procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy).  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej 
w skrócie „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
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III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem umowy są dostawy ubrań jednorazowego użytku, masek chirurgicznych w ilości i o 

parametrach określonych w zał. od nr-u 1.1 do nr-u 1.7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
1. Pakiet 1 - Fartuchy chirurgiczne sterylne 
2. Pakiet 1A – Jednorazowy komplet chirurgiczny 
3. Pakiet 2 – Fartuch niesterylny 
4. Pakiet 3 – Wyroby medyczne z włókniny bawełnopodobnej 
5. Pakiet 4 - Ubrania zabiegowe dla pacjentów 
6. Pakiet 5 – Maski , czepki chirurgiczne 
7. Pakiet 5A – Maska chirurgiczna z osłoną na oczy Anti-Fog 
8. Pakiet 6 - Pościel i ubranie jednorazowego użytku 
9. Pakiet 7 - Prześcieradło niepylące 

 
1. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych przez Wykonawcę w odniesieniu do 

wszystkich części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować cały wybrany pakiet. 
 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
Główny przedmiot zamówienia: 
33140000-3 – opis: materiały medyczne 

 
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy, w przypadku nie 

wykorzystania ilości określonych w umowie przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego 
rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy 
dotyczącej przedmiotu zamówienia. 

 
IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Umowa obowiązywać będzie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 
V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
24 UST. 5  
 
A. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy:  
1. nie podlegają wykluczeniu,  
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i SIWZ. 
 

B. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1: 
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony 
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2018 poz. 1600) lub art. 46 lub 
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – 
Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769), 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba 
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
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zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018r. poz. 703 i 1277); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

 
C. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.  
 

1. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy również Wykonawcę:  

  
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. 
poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

 
D. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 
 

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
2. Zdolności technicznej i zawodowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
UWAGA: 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

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

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, 
do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa 
w pkt 1 UWAGI, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1. UWAGI. 
 

VI 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ 
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą opatrzoną kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia – zwane dalej „JEDZ”. Informacje zawarte w JEDZ będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu – ZAŁĄCZNIK NR 2, 

 
Uwaga: 
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w swoim JEDZ oraz składa JEDZ tych podwykonawców w zakresie weryfikacji podstaw do 
wykluczenia. 

3. W przypadku podmiotu trzeciego na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.  

4. Informacje dotyczące sposobu przygotowania JEDZ są zawarte w części XXX niniejszej Specyfikacji. 
5. Ofertę i ww. dokumenty i oświadczenia podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

należy dostarczyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym na adres https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag 

 
2. oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 

1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
Uwaga: 
a) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. 
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
3. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające 
spełnianie przez oferowane DOSTAWY wymagań określonych przez Zamawiającego: 
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1. Aktualne dokumenty dopuszczające oferowany wyrób do używania i obrotu na ternie RP 
(Deklaracja Zgodności zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych – Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 
679 ze zm. Lub certyfikat CE) oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru wyrobów Medycznych  
i Preparatów Biobójczych lub oświadczenie, że dokumenty takie nie są wymagane. 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność ww. dokumentów do 
określonego numeru pakietu i pozycji. 
 

2. Materiały informacyjne - katalogi, foldery, prospekty producenta lub instrukcje obsługi itp.  
w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia umożliwiające ich 
dokładne zidentyfikowanie wraz z parametrami technicznymi potwierdzającymi zgodność  
z parametrami wyspecyfikowanymi przez Zamawiającego przedstawionymi przez 
Wykonawcę. Ww dokumenty należy opisać zgodnie z numerem pakietu i pozycji której 
dotyczą. Numer katalogowy podany przez Wykonawcę w pakietach asortymentowo-cenowych 
zaoferowanego przedmiotu zamówienia musi być zgodny z numerem katalogowym umieszczonym  
w załączonym do oferty, katalogu lub folderze przy oferowanym przedmiocie zamówienia. 
 

3. Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3 dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji 
spełnienia podanych przez zamawiającego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań 
technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej 
wystawionej przez producenta wyrobu gotowego   – dotyczy Pakietów nr 1, 1A, 3, 4. 
 

4. Próbki oferowanego asortymentu przedstawione na żądanie Zamawiającego po terminie otwarcia ofert, 
potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego  
(w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do zgodności zaoferowanego opisu do  
produktu) Wyroby sterylne powinny być gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej. Należy dołączyć 
również deklarację zgodności na w/w asortyment, certyfikat CE oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru 
Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych – jeżeli dotyczy. 

 
4. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

Uwaga: 
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć w 
odniesieniu do tych podmiotów,  
 

UWAGA 1: 
1. Oświadczenia, o których mowa w pkt VI SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt VI SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI 

ppkt 3) SIWZ, w przypadku: 
a) wskazania dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych – Zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
W tym przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

b) wskazania przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu 
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
UWAGA 2: 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI ppkt 2 poz. 1)–3) SIWZ – składa dokument lub 
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dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b) UWAGI 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a) UWAGI 2, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 UWAGI 2, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2. UWAGI 2 stosuje się. 

 
VII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag 
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij 
wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy 
poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została 
wysłana do Zamawiającego. 

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, 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 w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy. 

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i 
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w 
sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę 
na Platformie Zakupowej, 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. 

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany format: .pdf. 
6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; 
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu 

XAdES. 
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 

warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej 
pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 
wiążący. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności 
logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych 
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w 
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod 
adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania 
oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.szpitalmiejski.elblag.pl oraz na 
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https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag ), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Zmianę siwz Zamawiający 
udostępni na własnej stronie internetowej (www.szpitalmiejski.elblag.pl) oraz na 
https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag  

 
VIII 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  
Nie wymagane 

IX 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni.  

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

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium. 
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o 

której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy 
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

1.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony 
odpis tego pełnomocnictwa.  

1.3. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Ofertę składa się w języku polskim. 
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z wybranych przez siebie części. Złożenie więcej niż jednej 

oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na daną część przez Wykonawcę. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. Oferta musi być, pod rygorem nieważności, opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. 
osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz 
złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.  

6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone do oferty. 

7. Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: 
https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag w niniejszym postępowaniu w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego. Oferta powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem 
postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub 
multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. 

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 
zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, 
adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 
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Każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała 
przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). Wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy 
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa 
stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja 
mająca wartość gospodarczą, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby 
Wykonawca powinien podzielił ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status 
jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa. 

10. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
11. Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert przesłać opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym elektronicznie zaszyfrowane: 
1) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1, 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
formularzu OFERTY w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2) Formularze asortymentowo-cenowe załączniki 1.1 – 1.7 (tylko oferowane). 
3) dokumenty wymienione w pkt VI. pkt 1 SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, 
4) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli OFERTA lub 

inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do 
reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo, 

5) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

12. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez 
dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których 
mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w 
zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia 
za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć 
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej 
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

13. Zgodnie z art. 8 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, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej 
na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

15. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

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

17. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ 
dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

18. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności 
logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych 
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w 
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

Uwaga:  
W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 
równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii 
dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 
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ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 
 
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca 
oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie 
udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także 
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w jego ofercie. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
4. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 

zamówienie (jeżeli dotyczy): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy 

Stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w Sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub 
notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa. 

3) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
Za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag do dnia 25.05.2020r. godz. 9:00 
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Rozdziale X, pkt. 5 SIWZ dokumenty w postaci 

elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy 

kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym podpisem. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:  
- bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy - jeżeli jest to wymagane oraz 
- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do 

podsumowania”). 
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz z wgraniem 

paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i 
wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie     internetowej 
pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz      
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2020r. o godz. 09:30 za pośrednictwem Platformy 
Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych. 

8. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce 
„Komunikaty”  

9. Otwarcie ofert jest jawne. 
10. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
XII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 

1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ oraz 
formularze asortymentowo-cenowe stanowiące ZAŁĄCZNIKI NR 1.1 – 1.7 do SIWZ.   

2. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 
grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.  

3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  
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4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

5. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towary lub usługi, których świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.  

 
XIII 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać 
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu 
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub 
najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach: 

 
(1)    Cena (brutto)   - 60% 
(2)    Termin dostawy  - 40% 

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 
 
Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
3. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
A. Sposób obliczania wartości punktowej: 
 

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium % 

1. Cena 60 

2. Termin dostawy 40 

 
  
1. Kryterium – cena - oceniane będzie jak niżej: 
 
C=  Cmin x 60 : Co 
                                                                                
gdzie: 
C         - wartość punktowa w kryterium cena 
Cmin  -  najniższa cena ze złożonych ofert 
Co       -  cena ocenianej oferty 
60    - maksymalna wartość punktowa możliwa do uzyskania w kryterium cena 
 
2.  Kryterium - Termin dostawy – oceniane będzie jak niżej: 
 

Do 2 dni roboczych – 40 pkt 
3 dni robocze – 30 pkt 
4 dni robocze – 0pkt 
 
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
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3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
XIV 

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ppkt 1. poz. 1) i 4) na stronie internetowej, z 
zastrzeżeniem art. 92 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
5. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym w terminie podanym 

przez Zamawiającego. 
 

XV 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Nie dotyczy 
 

XVI 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 
Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący 
ZAŁĄCZNIK NR 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

XVII 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują 
środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 
ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego, 
5) opis przedmiotu zamówienia, 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

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

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ppkt 7 zdanie drugie albo w terminie 15 dni 
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ppkt 7 zdanie drugie albo w terminie 10 dni 
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 9. i 10. wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, 
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia 
zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 
a)  nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 

zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę. 
 
Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 
U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

  
XVIII 

LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ 
LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, 
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ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY MIEĆ ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU 
JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować cały wybrany pakiet. 
 

XIX 
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XX 
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 
I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 
ZAMÓWIEŃ 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
XXI 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM 
MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.  
 

XXII 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych 
niż wskazanych w Rozdziale VI pkt 1), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na 
stronie dotyczącej postępowania. 
 
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag 
Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 
Adres e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl 
Strona internetowa Zamawiającego: www.szpitalmiejski.elblag.pl 
Link do profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag  
 

XXIII 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W 
WALUTACH OBCYCH 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 
XXIV 

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 
 

XXV 
INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

XXVI 
OKREŚLENIE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3a: 
Zamawiający z uwagi na specyfikę zamówienia nie wskazuje czynności, które mają być wykonane przez osoby 
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. 
Kodeks Pracy 

 
XXVII 

INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 
36a UST. 2 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
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XXVIII 

PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKA 
WARTOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 143a UST. 3 
Nie dotyczy. 

XXIX    
INFORMACJE DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO 
 
1. Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo lub umowa o 

podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo lub umowa o 

podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej; 

2. Zamawiający określa informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania Zamawiającemu: 
Obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ich wartość nie przekracza 50 000 zł. 

 
XXX 

INFORMACJE NA TEMAT JEDZ (EESPD) 
 

JEDZ, o którym mowa w części VI SIWZ wykonawcy składają na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia. 
Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie 
umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego 
formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej (eESPD). W celu wypełnienia JEDZ należy: 
a) ze strony internetowej Zamawiającego pobrać plik JEDZ będący Załącznikiem nr 1 do siwz i rozpakować go, 
b) uruchomić stronę http://ec.europa.eu/growth/espd, 
c) po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję „Jestem wykonawcą”, następnie 
należy wybrać opcję „zaimportować ESPD”, wczytać rozpakowany plik JEDZ będący Załącznikiem do siwz, wybrać 
kraj „Polska” i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu. 
 

XXI 
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU 
ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
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:  
� administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu,                               

ul. Komeńskiego 35,  82-300 Elbląg; 
� inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu jest Pan 

Waldemar Adamowicz, tel. (od godz. 13:30) 55 239 44 49, e-mail: abi-ess@softel.com.pl ; 
� Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/14/2020 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

� odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

� Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiadacie Państwo: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 
� nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 -  formularz OFERTA  
2. ZAŁĄCZNIKI NR 1.1-1.7 - Formularze asortymentowo-cenowe 
3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
4. ZAŁĄCZNIK NR 3  -   wzór Umowy 
5. ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 
 
 
 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 
 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


