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POSTANOWIENIA 
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 
 

ROZDZIAŁ I  INFORMACJE OGÓLNE. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający: 

1) Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. 
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 
NIP: 9731025315 Regon: 970773231 
zwany dalej „Zamawiającym”  

2) numer telefonu/fax: 68 329 62 00 / 68325 58 08 
3) adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@szpital.zgora.pl 
4) adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane będą 

także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia): 
 https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings 

5) osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest Pracownik Działu Zamówień 
Publicznych: Ewa Bobin 

6) godziny pracy Zamawiającego: 7:00-14:35 (dni pracujące, od poniedziałku do piątku) 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) zwaną w dalszej 
części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy 
wspomnianej ustawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwości negocjacji treści ofert w celu ich 
ulepszenia. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 ustawy. 
7. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
9. Zamawiający nie wymaga, ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 
11. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia 
sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy). 

12. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
13. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych 
 

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Sukcesywne dostawy trzpieni rewizyjnych stawu biodrowego, oraz obejm tytanowych do zespoleń 
złamań okołoprotezowych wraz z udostępnieniem instrumentarium – postępowanie podzielone na 2 
części (zadania). 
  
Zadanie nr 1 – Sukcesywne dostawy trzpieni rewizyjnych cementowanych i bezcementowych stawu 
biodrowego  wraz z nieodpłatnym udostępnieniem zamawiającemu niezbędnych specjalistycznych 
narzędzi (instrumentarium) do implantacji przedmiotowych wyrobów („dowóz na planowany zabieg 
wraz  z instrumentarium”) 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings
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Zadanie nr 2 – Sukcesywne dostawy obejm tytanowych do zespoleń złamań okołoprotezowych wraz 
z nieodpłatnym udostępnieniem zamawiającemu niezbędnych specjalistycznych narzędzi 
(instrumentarium) do implantacji   przedmiotowych wyrobów 
 
KOD CPV: 33.18.31.00-7 (implanty ortopedyczne) 
 
Uwaga: 

1) Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym 
w  SWZ i jej załącznikach. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 2-3 do SWZ  - 
Formularze cenowo-techniczne dla zadań 1-2. 
 

ROZDZIAŁ III. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 
jedną lub kilka części (także na całość zamówienia) 
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia. 
 
ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

ROZDZIAŁ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ 
PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu; 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

 o zamówieniu oraz w pkt 3 niniejszego rozdziału SWZ. 
2. Podstawy wykluczenia: 
 2.1. Zgodnie z  art. 108 ust. 1 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 
ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 
2054), 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa,  

 f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe,  
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

  – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1;  
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności;  
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 2.2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wykluczy  Wykonawcę: 

1) 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. 

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 
ustawy: 
Warunek I (wynikający z art. 112 ust. 2 pkt 1) ustawy) – w zakresie zdolności do występowania 
w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Warunek II (wynikający z art.. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy) – w zakresie uprawnień do prowadzeni 
określonej działalności gospodarczej lb zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Warunek III (wynikający z art.. 112 ust. 2 pkt 3) ustawy)  – w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Warunek IV (wynikający z art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy) – w zakresie zdolności technicznej 
i zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, tj. 
4.1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

oświadczenia Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
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w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
Zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 
b) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 
Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie 
w zakresie pkt 4.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ 
DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, 
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do 
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie 
z rozdz. X ppkt. 3.3. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do 
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy 
wspólnicy podpiszą ofertę. 
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką 
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 
ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

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

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności 
składanie oświadczeń – innych niż oferta, wniosków, wyjaśnień, zawiadomień odbywa się za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 

2. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „Wyślij 
wiadomość do Zamawiającego” jako załączniki. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, 
wniosków, wyjaśnień, 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. 

UWAGA: 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę sporządzone były 
w formacie: .pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt, .xls, .jpg (.jpeg), .xml. ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania  elektronicznych dokumentów 

i oświadczeń zostały opisane w regulaminie Platformy zakupowej 
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). 
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4. 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. 

5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do 
komunikacji to 500 MB. 

6. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje 
warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie, o którym mowa w punkcie 3 
oraz uznaje go za wiążący. 

7. 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. 

8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt –
zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż 
wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne 
formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej 
siedzibie. 

 

ROZDZIAŁ VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  
Zadanie nr 1    1 500 PLN 
Zadanie nr 2       200 PLN 

2. Wadium może być wniesione w: 
2.1. pieniądzu, 
2.2. gwarancjach bankowych, 
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2019, poz. 310, 86 i 1572) 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Santander Bank 
Polska S.A. IV O/Zielona Góra nr: 91 1500 1810 1218 1001 2860 0000  

Na poleceniu przelewu powinna być naniesiona adnotacja:  
„Wadium – nr ref.: TZ.280.1.2022 – Zadanie nr …..” 
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne 

wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 
4. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej winno być ono wniesione w oryginale 

w postaci elektronicznej – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
Wystawiającego.  

5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi w swojej treści zawierać informacje o beneficjencie 
gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji lub poręczenia, wysokości wadium, okresie 
obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym 
ofertę oraz przypadkach, w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium 
zostaje zatrzymane – art. 98 ust. 6 ustawy. Złożona gwarancja lub poręczenie musi mieć charakter 
bezwarunkowy i musi być płatne na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione 
przez jednego z członków konsorcjum. 

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty (pkt 2): 
- numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu 
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- adresu poczty elektronicznej Gwaranta/Poręczyciela, na który Zamawiający prześle oświadczenie 
o zwolnieniu wadium, wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia. 

6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego 
z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia  
22.02.2022 r.  

 

ROZDZIAŁ X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ lub według 
takiego samego schematu. 

1.1 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
zobowiązany jest posiadać konto na platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymanie konta 
na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne. 

1.2 Wykonawca składa ofertę na stronie prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings. W celu prawidłowego złożenia 
oferty Wykonawca powinien skorzystać z instrukcji zamieszczonej na stronie platformy 
zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

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

1.4. 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 pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy. 

1.5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB. 

1.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych: .pdf, 
.doc, .docx, .rtf, xps, .odt, .xls, .jpg (.jpeg), .xml. ze szczególnym wskazaniem na .pdf . 

2. Na ofertę składają się: 
2.1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ 
2.2. Formularze cenowo-techniczne – załączniki nr 2 – 3 do SWZ. 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami 
SWZ. 

3. Do oferty należy dołączyć: 
3.1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia stanowiące – Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie, 

o którym mowa, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania 
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki 
dowodowe. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 
oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.  

3.2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba 
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 
3.2.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca 
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w punkcie 10 Formularza Oferty. 

3.2.2. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa 
punkcie 3.2., pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy umocowanie 
nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie 3.2. oraz w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy 
dołączyć w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej 
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 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 kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym mocodawcy.  

3.4. Dowód wniesienia wadium: 
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty oryginał 

dokumentu  potwierdzającego wniesienie wadium zgodnie z pkt 5 Rozdziału VIII SWZ; 
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty 

kopii potwierdzenia nadania przelewu. 
4. Oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 3.1, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy składa się w formie 
elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 
ROZDZIAŁ XI.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające 

z opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za 
wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4-5 do SWZ. 

3. Wartość brutto poszczególnych pozycji winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto + 
obowiązująca stawka podatku VAT. 

4. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, 
wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT. 
5. Ceny oferowane muszą być podane w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po 
przecinku) 
6. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) informuje
 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. 
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7. Wykonawca poda w formularzu oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla 
przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 

ROZDZIAŁ XII.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2022 r. do godziny 
08:00 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników 
należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

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

5. Za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)  w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że 
oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego procesowania transakcji na Platformie. 
 UWAGA: Zaleca się zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem min. 24 h. 
7. W przypadku złożenia oferty po terminie Wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący 

tego, że  oferta została złożona po terminie. 
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
9. 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 narzucony w art. 221 ustawy. 

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2022 r. o godzinie 08:15 w siedzibie Zamawiającego za pomocą  
systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez  ich odszyfrowanie. 

ROZDZIAŁ XIII.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 
Dla zadnia nr 1: 
 
   1.1 cena ofertowa     = 100 pkt.  
   

2. Sposób oceny ofert 
Wartość punktowa zostanie ustalona na podstawie następujących obliczeń: 
 

2.1 Składnik A – dotyczy kryterium „cena ofertowa” (maksymalna ilość punktów jaką można 
uzyskać w kryterium „cena ofertowa” wynosi 100 pkt)  
 
       najniższa cena oferty 
Wartość punktowa  =          ------------------------------------    x 100 pkt 
        cena  oferty badanej  

 
 
Dla zadnia nr 2: 
 
   1.1 cena ofertowa     = 80 pkt. 
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   1.2 termin uzupełniania banku depozytowego  = 20 pkt 
 
2. Sposób oceny ofert 
Wartość punktowa zostanie ustalona na podstawie następujących obliczeń: 
 

2.1 Składnik A – dotyczy kryterium „cena ofertowa” (maksymalna ilość punktów jaką można 
uzyskać w kryterium „cena ofertowa” wynosi 80 pkt)  
 
       najniższa cena oferty 
Wartość punktowa  =          ------------------------------------    x 80 pkt 
        cena  oferty badanej  
 
2.2 Składnik B - dotyczy kryterium „termin uzupełniania banku depozytowego” (maksymalna ilość 
punktów jaką można uzyskać w kryterium „termin uzupełniania banku depozytowego” wynosi 20 
punktów), gdzie: „ilość punktów uzyskana przez ofertę” oznacza ilość punktów ustalonych dla 
badanej oferty zgodnie z poniższymi zasadami: 

 
 Termin uzupełniania banku depozytowego: 

- do 1 dnia roboczych od daty otrzymania raportu implantacji  – 20 pkt. 
- do 2 dni roboczych od daty otrzymania raportu implantacji  – 10 pkt. 

 
Uwaga:  
Zaoferowany przez Wykonawców termin realizacji dostaw częściowych musi być wyrażony w pełnych 
dniach. 
 
Minimalny termin uzupełniania banku depozytowego jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 1 
dzień roboczy od daty otrzymania raportu implantacji za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej. 
Maksymalny termin uzupełniania banku depozytowego jaki może zaoferować Wykonawca to  2 dni 
robocze od daty otrzymania raportu implantacji  za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 
 
Wskazanie przez Wykonawcę innego terminu realizacji dostaw częściowych od podanego powyżej 
(punktowanego) przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 5 ustawy. 
 
Termin realizacji dostaw częściowych Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pkt 4. formularza oferty 
(załącznik nr 1 do SWZ).  
 
3. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów (NLP) 
obliczoną wg poniższego wzoru: 
 
Dla zadnia nr 1: 
NLP = A + B 
NLP – najwyższa liczba punktów 
A – liczba punktów obliczanych w kryterium – cena ofertowa, 
 
 
 
Dla zadnia nr 2: 
NLP = A + B 
NLP – najwyższa liczba punktów 
A – liczba punktów obliczanych w kryterium – cena ofertowa, 



 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. 

Numer rejestrowy BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

B – liczba punktów uzyskanych w kryterium – termin uzupełniania banku depozytowego 
 
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ww. kryteria 
oceny ofert. 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 
ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, 
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. 
 
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według  
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 
w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega 
zmianie. 
 
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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
 

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
  OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SWZ wzór umowy 
(Załącznik nr 4-5 do SWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji 
zamówienia publicznego. Zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa 
tylko w  zakresie wynikającym z ustawy Pzp (art. 455 ustawy) oraz w przypadkach przewidzianych 
w umowie. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.  

3. Wykonawca po podpisaniu umowy w ciągu 3 dni zobowiązany jest złożyć: wykaz asortymentu 
zaoferowanego przez wykonawcę w pełnym zakresie i wymiarze zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 7 do SWZ. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4-5 do SWZ. Umowa zostanie 
uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać podpisana ze strony Wykonawcy wyłącznie 
prze osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub 
osobę we właściwy sposób umocowaną do dokonania tej czynności. W przypadku, gdy umowę 
podpisać ma pełnomocnik, Zamawiającemu należy przekazać oryginał pełnomocnictwa lub jego 
kopię poświadczoną przez notariusza. 
 

ROZDZIAŁ XV.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH   
 WYKONAWCOM  
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy, określone są w Dziale IX ustawy. 

ROZDZIAŁ XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że:  
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1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego 
w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Pan Jakub Lipiński, adres e-mail: 
nu@szpital.zgora.pl, telefon: 68/ 329 62 11; 

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

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

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

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

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO; 

8. Wykonawca posiada: 
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
8.2. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy 

czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie nie-zgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników; 

8.3. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy 
czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9. Wykonawcy nie przysługuje: 
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym 
wynikającym 
 z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu 
w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy 
biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, 
o których mowa w art.14 ust.5 RODO. 


