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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
   

ZAMAWIAJĄCY: 
 

MEGREZ Sp. z o.o. 
ul. Edukacji 102; 43 – 100 Tychy 

www.szpitalmegrez.pl 
Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku 7:00 – 15:00 

piątek 7
00

 - 12
55

 

 
 
 
 
zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 
11.09.2019 – Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 

Pakiet nr: 
 

1) Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym INFOMEDICA/AMMS firmy ASSECO 

S.A. eksploatowanym w Megrez Sp. z o.o. w Tychach. 

2) Zakup licencji dodatkowych do modułu kadry i środki trwałe INFOMEDICA/AMMS. 

3) Świadczenie usługi serwisowej w zapewnieniu prawidłowego oprogramowania aplikacyjnego objętego 

nadzorem autorskim INFOMEDICA/AMMS. 

 
 

Nr postępowania: 12/22/ZP/TPbN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT:    20-05-2022r. godz. 09:00  
TERMIN OTWARCIA OFERT:     20-05-2022r. godz. 09:05 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 

MEGREZ Sp. z o.o. 

ul. Edukacji 102 

43-100 Tychy 

      strona internetowa:      www.szpitalmegrez.pl  

platforma zakupowa:   https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez  

      https://www.szpitalmegrez.4bip.pl 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o których mowa w art. 285 ust. 1 ustawy PZP. 

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu . 

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym INFOMEDICA/AMMS firmy ASSECO S.A. 

eksploatowanym w Megrez Sp. z o.o. w Tychach. 

2) Zakup licencji dodatkowych do modułu kadry i środki trwałe INFOMEDICA/AMMS. 

3) Świadczenie usługi serwisowej w zapewnieniu prawidłowego oprogramowania aplikacyjnego objętego 

nadzorem autorskim INFOMEDICA/AMMS. 

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w opisie przedmiotu zamówienia- załącznik do SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do SWZ. 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

        72600000-usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego 

72260000- usługi w zakresie oprogramowania 

72611000-usługi w zakresie wsparcia technicznego 

72268000-1 - usługi dostawy oprogramowania 

5.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pakiet (zadanie) musi być wyceniony w całości. Oferty nie 

zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie (zadaniu) zostaną odrzucone.  

6.  W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 

ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ. 

7. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu 

do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia dla: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez
https://www.szpitalmegrez.4bip.pl/
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 Pakietu nr 1: programisty. 

 Pakietu nr 3: administratora oprogramowaniem InfoMedica/AMMS oraz administratora  w optymalizowaniu 

serwera bazy danych Oracle.                                       

9. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 

dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający z uwagi na konstrukcję publikowanego ogłoszenia nie będzie wydzielał pozycji do osobnego 

pakietu (zmieniał konstrukcji pakietów) – brak technicznej możliwości takiego działania. 

 

IV.     PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał            

w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu 

wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w punkcie poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazania 

wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

5. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie zamówienia. 

 

V.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony – 12 miesięcy. 

 

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach 

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

2.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

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

przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności zawodowej i technicznej: 

a) pakiet nr 1:  wykonawca winien wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia, co  najmniej dziesięć (10) 

osób, posiadających uprawnienia w zakresie programowania, z co najmniej dwuletnim stażem pracy.  

b) Pakiet nr 3: wykonawca winien wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia, co  najmniej pięć (5)osób 

posiadających wiedzę i doświadczenie w administrowaniu oprogramowaniem InfoMedica/AMMS oraz                    

w administrowaniu i optymalizowaniu serwera bazy danych Oracle, z co najmniej dwuletnim stażem 

pracy. 

5. Wymóg posiadania uprawnień określony w rozdz. VI 2. 2) musi spełniać ten wykonawca, który będzie wykonywał 

część zamówienia objętą obowiązkiem posiadania uprawnień. 
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4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do 

warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez 

Wykonawców. 

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 

jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych 

lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 

VII.   PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek             

z okoliczności wskazanych: 

1.1 w art. 108 ust. 1 Pzp 

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 KK, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.              

o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2354) 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),”finansowania przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia”, o którym mowa w art. 

299 KK 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, 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 KK, przestępstwo oszustwa,                           

o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w 

art 270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe, 

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 RP – 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 
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samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                    

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

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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 2007r. 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. 

1.2 w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 Pzp., tj.: 

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; 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,                 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów; 

3) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 

wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady; 

1.3 w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej                           

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r.                             

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona  wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,                  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji                      

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 Pzp lub art. 

109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110               

ust. 2 Pzp. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. 

Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę. 
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VIII.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCY SĄ ZOBOWIĄZANI DOSTARCZYĆ, W CELU WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                                          

W POSTĘPOWANIU 

 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa                 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdz. 

VIII.1. niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 

mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,                       

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenia 

o których mowa w rozdz. VIII. 1 niniejszej SWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału                   

w postępowaniu składa także oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII. 1 niniejszej SWZ dotyczące tych 

podmiotów. 

 

A.      PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: 

 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oprócz oświadczenia               

o którym mowa w rozdz. VIII. 1. SWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) „Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia”, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji. W wykazie należy wykazać 

osoby skierowane do realizacji zadania, o których mowa w pkt VI.2.4)a) specyfikacji. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający informuje, 

że nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych                    

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał                        

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, 

jeżeli wykonawca wskaże te środki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność 

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 

Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") 

oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 

zwanym dalej "Rde"). 

 

B.   PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE- nie dotyczy 

 

1. W celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  spełniają wymagania określone  przez Zamawiającego na 

podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych 

środków dowodowych: 
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UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że nie będzie wzywał do złożenia lub uzupełnienia złożonych w ofercie 

przedmiotowych środków dowodowych. Nie dołączenie ich do oferty lub dołączenie niekompletnych skutkować 

będzie odrzuceniem oferty – na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp. Zamawiający może żądać od 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych – zgodnie z art. 107 ust. 4 

Pzp. 

2. Zamawiający informuje, że ewentualne wymagane wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia brakujących 

informacji lub samego przedmiotowego środka dowodowego. Wyjaśnienia składane przez wykonawcę w trybie art. 

107 ust. 4 ustawy mogą jedynie służyć rozwianiu wątpliwości co do treści złożonego uprzednio środka 

dowodowego, co nie może prowadzić do jego zmiany lub samoistnego uzupełnienia go przez wykonawcę.  

 

IX. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,               

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1: 

1) 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 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą 

okoliczność; 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega 

na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 

zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania,                      

w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca: 

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy; 

2) składa wraz z ofertą dokument o którym mowa w rozdz. VIII.1 dotyczący tych podmiotów. 

 
X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa             

w rozdz. VIII.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to 

potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,                      

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy. 

 
 

XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIEŃ TRESCI SWZ 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu platformy zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez , 

2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania                    

w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SWZ, 

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 118 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 lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być: 

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

2) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób 

uprawnionych do składania oświadczeń woli  przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Wszystkie podpisy (kwalifikowany, zaufany i osobisty) wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać wymogi “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 

910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej 

ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 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. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia 

części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

8. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 pkt 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  

jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 
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innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

10. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.               

z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2) 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, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

11. Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 

12. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

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

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

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

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

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

z Platformy, 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 nie będzie 

brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu. 

15. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania 

wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 

postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej 

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

16. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY 

MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów                  

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

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

.pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z  formatów: .zip, .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif  .bmp. Dokumenty 

złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

17. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, 

w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich 

odpowiednim podpisem.  

18. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

19. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych 

plików.  

20. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to skutkować 

naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

https://platformazakupowa.pl/
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Złożenie oferty: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia    

20-05-2022 r. do godz. 09:00 

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

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy 

kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie 

przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter 

nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty. 

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania 

oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana                  

i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 

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

7. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin 

korzystania z Platformy. 

8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Beata Zacharyasz - Specjalista ds. Zamówień Publicznych 

9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego 

postępowania. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania  ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16-05-2022r. 

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania bez podania 

ich autora. 

13. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami 

niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 

wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ 

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 

należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

16. Zamawiający odstępuje od użycia środków komunikacji elektronicznej w przypadku wymogu złożenia próbek do 

postępowania zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  Próbki w takiej sytuacji będą traktowane jako 

przedmiotowy środek dowodowy i muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego w zamkniętej, właściwie 

opisanej kopercie do dnia i godziny wskazanej jako termin składania ofert. 

17. Decydujące znaczenie dla oceny i zachowania terminu składania ofert wraz z próbkami ma data i godzina wpływu 

oferty i próbki do Zamawiającego. Jeżeli oferta elektroniczna wpłynie na platformę zakupową w terminie,                          

a koperta z próbką nie zostanie dostarczona w terminie do siedziby Zamawiającego to taka oferta zostanie 

odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

18. Zamawiający sugeruje i zaleca składanie ofert w osobnych, podpisanych plikach (formularz oferty, formularz 

cenowy, pełnomocnictwo…itd.). Jest to istotne w sytuacji udostępniania ofert na wniosek innych podmiotów – 

zgodnie z art. 74 ustawy Pzp. 

 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz                     

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) formularz ofertowy  

2) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ 

3) wypełniony formularz asortymentowo – cenowy i inne wymagane przez Zamawiającego w niniejszej SWZ 

załączniki. 

4) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy ( jeżeli dotyczy). 

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 

zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną 

w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do 

oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym 

podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  

poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

6. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej. 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 6, 

dokonuje w przypadku pełnomocnictwa: 1) mocodawca, lub 2) notariusz. 

8. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż                           

w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. 

10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem 

ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.  

11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów                

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto poprzez wypełnienie 

formularza asortymentowo – cenowego – załącznik do SWZ oraz przeniesienie do formularza oferty wartości 

brutto oraz wartości netto całego pakietu. 

2. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób: 

1)  ilość szacunkowa (j.m.) x cena jednostkowa netto = wartość netto 

2)  wartość netto x odpowiednia stawka podatku vat = wartość VAT 

3)  wartość netto + wartość vat = wartość brutto 

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym sporządzonym wg 

wzoru stanowiącego załącznik do SWZ łącznej ceny ofertowej netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

4. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie               
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z  opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena musi 

uwzględniać koszty wytworzenia przedmiotu zamówienia, zapakowania, ubezpieczenia, dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego (w tym dostawa na „cito”).  

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

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert. 

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie  z  tymi  przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

Zamawiającego, że wybór jego 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. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert,) przez okres 30 dni, tj. do dnia                  

10-06- 2022r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym 

mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
XVI. SPOSÓB  I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 20-05-2022r. do godziny 9:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-05-2022r. o godz. 9:05 na komputerze Zamawiającego po odszyfrowaniu                  

i pobraniu z platformy złożonych ofert. 

3. Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na platformę przetargową, tj. datę i godzinę 

złożenia oferty wyświetloną na koncie zamawiającego. 

4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego systemu, 

która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii (informacja umieszczona zostanie na stronie BIP Zamawiającego). 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
XVII.  INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT 

 

1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub 

innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 
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2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa 

w art. 226 ust. 1 ustawy. 

4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie 

unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie. 

5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie 

najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych     

w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert. 

6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty poprzez 

zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Zawiadomienie                        

o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 ustawy. 

 

XVIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY  

                      
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium Ceny.  

2. Kryterium Ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie 

przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w wyłącznie w PLN.  

3. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w specyfikacji asortymentowo-cenowej, 

projektowanych postanowieniach umowy.  

4. Wartość brutto ma uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi z SWZ  

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane                        

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

8. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną (brutto). Oferty zostaną 

sklasyfikowane wg kolejności zaoferowanej ceny (brutto) od najniższej (najkorzystniejsza) do najwyższej. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY                
W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 308 ust. 2 Pzp. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa 

w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę - art. 308 

ust. 3pkt 1) ppkt a) ustawy PZP. 

3. Osoby podpisujące umowę w imieniu Wykonawcy powinny dołączyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie 

do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, Zamawiający zgodnie              

z art. 577 ustawy Pzp nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (zwanej dalej 

KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy                        

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(jeśli dotyczy), zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych                                       
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w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

7. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4 niniejszej SWZ 

8. Postanowienia zawarte we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

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

 
XXI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia 

o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 

podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego  

terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, 

których wartość jest mniejsza niż progi unijne.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 

lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

17.11.1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 

inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 

zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 

postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy                      

z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych                       

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

 

 



15 

 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest / Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, tel.: 

32/ 325-52-80;  fax : 32/ 325-52-84; 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt 

pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy z dopiskiem 

„IOD”, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@szpitalmegrez.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w 

postepowaniu oraz następujące przepisy prawa: 

a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”; 

b) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych: 

a) będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

18 oraz art. 74 ustawy Pzp.  

b) mogą być podmioty z którymi Megrez Sp. z o.o. zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z 

udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji 

danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości 

zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem 

awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 

okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

3. w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przekazywane do państw z poza EOG w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.    

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
*
; 

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 **. W przypadku gdy wniesienie żądania 

dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2  RODO;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) 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. 

mailto:iodo@szpitalmegrez.pl
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9. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu 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. 
___________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowie ń 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
** 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, a także nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
Integralną część niniejszej SWZ stanowią: 
 
załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy 
załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy 
załącznik nr 4 Wzór umowy - 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. 
załącznik nr 5      Wykaz osób 
załącznik nr 6      Opis przedmiotu zamówienia 
załącznik nr 7      Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy; 
 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich 
wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 
 
 

Zatwierdzono w dniu:  12-05-2022r. 

 Prezes Zarządu: Mariola Szulc 
                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikację sporządziła; 
Beata Zacharyasz 
Specjalista ds. Zamówień Publicznych 


