
 
 

Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie 

 
 

Sygnatura sprawy: DZP.26.2.40.2021      Opole, dnia 18.01.2022 roku 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Zakup wraz z dostawą rękawic medycznych (z podziałem na 6 zadań) 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

Zatwierdzam: 
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1. Zamawiający: 

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 

45-066 Opole, ul. Reymonta 8 

tel. 77/ 441-77-63  

e-mail: zam-publ@ginekologia.opole.pl 

Strona internetowa Zamawiającego: www.ginekologia.opole.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której udostępniane będą 

wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ginekologia_opole 

2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające 

2.1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi  art. 275  

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych” oraz wg postanowień niniejszej 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

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

2.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2.4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 

pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 

mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Zakup wraz z dostawą rękawic medycznych (z podziałem na 6 zadań). 

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: 

Część 

(zadanie) 

nr 

Opis części (zadania): 

http://www.ginekologia.opole.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/ginekologia_opole
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Część 

(zadanie) 

nr 

Opis części (zadania): 

1. Nazwa: Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0; 33141420-0 

Opis przedmiotu zamówienia części (zadania) nr 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup 

wraz z dostawą rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych. Szczegółowy opis i 

zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania 

nr 1. 

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

2. Nazwa: Rękawice chirurgiczne ze środkiem nawilżającym. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0; 33141420-0 

Opis przedmiotu zamówienia części (zadania) nr 2: Przedmiotem zamówienia jest zakup 

wraz z dostawą rękawic chirurgicznych ze środkiem nawilżającym. Szczegółowy opis i 

zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania 

nr 2. 

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

3. Nazwa: Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0; 33141420-0 

Opis przedmiotu zamówienia części (zadania) nr 3: Przedmiotem zamówienia jest zakup 

wraz z dostawą rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych. Szczegółowy opis i 

zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania 
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Część 

(zadanie) 

nr 

Opis części (zadania): 

nr 3. 

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

4. Nazwa: Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0; 33141420-0 

Opis przedmiotu zamówienia części (zadania) nr 4: Przedmiotem zamówienia jest zakup 

wraz z dostawą rękawic diagnostycznych nitrylowych z przedłużonym mankietem. 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do 

umowy do zadania nr 4. 

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

5. Nazwa: Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0; 33141420-0 

Opis przedmiotu zamówienia części (zadania) nr 5: Przedmiotem zamówienia jest zakup 

wraz z dostawą rękawic diagnostycznych winylowych bezpudrowych. Szczegółowy opis i 

zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania 

nr 5. 

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
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Część 

(zadanie) 

nr 

Opis części (zadania): 

6. Nazwa: Rękawice diagnostyczne chirurgiczne syntetyczne. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0; 33141420-0 

Opis przedmiotu zamówienia części (zadania) nr 6: Przedmiotem zamówienia jest zakup 

wraz z dostawą rękawic diagnostycznych chirurgicznych syntetycznych. Szczegółowy opis i 

zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy do zadania 

nr 6. 

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

3.3. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części (zadań). 

4. Termin wykonania zamówienia 

4.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia 

umowy) – dotyczy części (zadania) nr 1 - 6. 

5. Warunki udziału w postępowaniu  

5.1. Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu. 

6. Podstawy wykluczenia z postępowania 

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawców, w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

6.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 

ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych), t.j. 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. 
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6.3. Wykluczenie wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6.4. Zamawiający zbada, czy wobec podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa  

w pkt 6.1 i 6.2. 

6.5. Jeżeli wobec podwykonawcy, będą zachodzić podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem 

niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) 

7.1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, o niepodleganiu wykluczeniu  (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do SWZ). 

7.2. Wykonawca, w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 

zobowiązany jest przedstawić wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa 

w pkt 7.1, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, dotyczące tego podwykonawcy. 

7.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 

na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe. 

7.4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w pkt 7.7, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

7.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać  

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j. dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu,  

o którym mowa w pkt 7.1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

7.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 
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7.7. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: odpis lub informację z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie  

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

7.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 7.7 - składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 

jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 

układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury.  

7.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 7.8, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 

przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę 

lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  

7.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.8 i 7.9, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem. 

7.11. Podmiotowe środki dowodowe składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7.12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 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 przez osobę/osoby 

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

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

7.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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7.14. W zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych lub niniejszą SWZ do oświadczeń  

i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 

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) oraz 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  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).  

8. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/ konsorcja) 

8.1. 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 zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

8.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,  

o których mowa w pkt 7.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia. 

8.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  

z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

9. Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ 

9.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji 

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą,  

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl 

9.2. Korzystanie z platformy zakupowej przez wykonawcę jest bezpłatne. 

9.3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym  

https://platformazakupowa.pl/
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na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje 

go za wiążący. 

9.4. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej 

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

9.5. Instrukcje dla wykonawców określają szczegółowo sposób komunikowania się za pomocą Formularza 

składania oferty (dotyczy składania ofert) oraz poprzez formularz Wyślij wiadomość (dotyczy pozostałej 

komunikacji, innej niż składanie ofert). 

9.6. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania platformazakupowa.pl istnieje  możliwość 

komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, za wyjątkiem składania ofert. 

9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

9.8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  

  Agnieszka Kormanek - tel. (77) 441-77-63, e-mail: zam-publ@ginekologia.opole.pl 

9.9. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 

ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana  

do zamawiającego. 

9.10. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej 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 w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

do konkretnego wykonawcy. 

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

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień 

może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

9.12. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 

aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:zam-publ@ginekologia.opole.pl


Specyfikacja warunków zamówienia 
DZP.26.2.40.2021 

 

Strona 10 z 23 
 

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, 

6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

7) 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. 

9.13. 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 (Dz. U. z 2017 poz. 2247): 

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 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

9.14. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 

wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej 

do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

9.15. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

9.16. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 
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9.17. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

9.18. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9.19. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania 

ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 

9.20. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

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

skompresowanych plików.  

9.22. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

9.23. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie  

z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

9.24. 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 Prawo zamówień publicznych. 

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

9.26. 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.  

9.27. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 9.26, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców  

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 9.26, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 
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9.28. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 9.27, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

10. Wymagania dotyczące wadium 

10.1. Oferta w zakresie części (zadania) nr 1, 2, 3, 6 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

ZADANIE NR 1: 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 PLN), 

ZADANIE NR 2: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100 PLN), 

ZADANIE NR 3: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100 PLN), 

ZADANIE NR 6: 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100 PLN). 

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu: płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. 24 

1090 2138 0000 0001 4918 6138 z dopiskiem „Wadium do postępowania DZP.26.2.40.2021”. 

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 299). 

10.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone jako oryginał gwarancji  

lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

wykonawcę określone w ustawie Prawo zamówień publicznych;  

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą  

(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa lub nazwa i numer przedmiotowego 

postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa 

i Neonatologii w Opolu. 

10.5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium  
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w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie 

odrzucona. 

10.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

11. Termin związania ofertą 

11.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.02.2022 r., tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert.  

11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 11.2, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

11.4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,  

o którym mowa w pkt. 11.2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

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

11.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa 

wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert 

12.1. Na każde z zadań częściowych wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

12.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia.  

12.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów 

sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie  

na język polski. 



Specyfikacja warunków zamówienia 
DZP.26.2.40.2021 

 

Strona 14 z 23 
 

12.4. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.  

12.5. Przygotowując ofertę oraz wymagane oświadczenia zaleca się korzystanie z załączonych do SWZ 

wzorów.   

12.6. Oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego przez osobę umocowaną  

do reprezentowania wykonawcy: 

1) formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ oraz 

2) załącznika nr 1 do umowy  właściwego dla poszczególnej części (zadania), określającego szczegółowo 

przedmiot zamówienia. 

12.7. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: 

1) w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami określonymi w 

opisie przedmiotu zamówienia oraz w opisie kryterium oceny ofert  - do oceny jakości, wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą próbek. Sposób złożenia próbek określa pkt 13.2. 

Próbki, o których mowa wyżej, stanowią element oferty służący do oceny jakości i tym samym  

w przypadku ich nie złożenia lub niekompletności, nie będzie możliwości ich złożenia lub 

uzupełnienia na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) kart technicznych produktu oraz dokumentów stwierdzających badania niezależnej jednostki 

zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia – dot. zadania 1 – 6.  

Jeżeli wykonawca nie złoży w/w dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo 

złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlegać będzie odrzuceniu albo zachodzić 

będą przesłanki unieważnienia postępowania. 

12.8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda 

wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Powierzenie 

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności  

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

12.9. Do oferty należy dołączyć:  

1) próbki o których mowa w pkt. 12.7 ppkt 1; 

2) dowód wniesienia wadium w przypadku wadium składanego w formie gwarancji lub poręczeń; 
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3) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt 7.1;  

4) oświadczenie wykonawcy dotyczące podwykonawcy, o którym mowa w pkt 7.2 (jeżeli dotyczy); 

5) pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

o którym mowa w pkt 8.1 (jeżeli dotyczy); 

6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa  

w pkt 8.4 (jeżeli dotyczy); 

7) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 12.7 ppkt 2; 

8) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o których mowa  

w pkt 12.10 i 12.11. 

12.10. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, wraz z ofertą należy złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

Uwaga: Stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.    

12.11. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika  

z dokumentów, o których mowa w pkt 12.10, wykonawca zobowiązany jest złożyć pełnomocnictwo  

lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

Uwaga: Stosuje się odpowiednio do podwykonawcy. 

12.12. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych (jeżeli były wymagane) ,  

za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio  

na dokumentach przesyłanych przez system. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym 

pliku osobno. 

12.13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) nie zostaną 

ujawnione, jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzeże, że nie mogą być one 
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udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec nazwy albo imienia i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawcy, a także ceny zawartej w ofercie. Przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub  

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony 

do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności.  

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części 

oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.14. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 

ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej 

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

12.15. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 

- od 1 lipca 2016 roku. 

12.16.  W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

12.17. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,  

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie  

z nim o udzielenie zamówienia albo przez podwykonawcę. 

12.18. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

12.19. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem  

i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu. 
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13. Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

13.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ginekologia_opole, w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych  

- na stronie internetowej prowadzonego postępowania, do dnia 27.01.2022 r. do godziny 10:00.  

13.2. Próbki, o których mowa w pkt 12.7 należy przesłać w postaci fizycznej na adres Zamawiającego, z 

dopiskiem: „Próbki w postępowaniu pn. Zakup wraz z dostawą rękawic medycznych (z podziałem na 6 

zadań), sygnatura sprawy: DZP.26.2.40.2021” - przed upływem terminu składania ofert określonym w 

pkt 13.1. 

13.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy 

kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

13.4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

13.5. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się  

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

13.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022 r. o godzinie 11:00.   

13.7. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, 

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

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

13.8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

13.9. Najpóźniej przed otwarciem ofert, na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie) 

zostanie udostępniona informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

13.10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania (Platformie) informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach zawartych w ofertach. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny 

https://platformazakupowa.pl/pn/ginekologia_opole
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14.1. Cena oferty (wartość przedmiotu zamówienia brutto) powinna uwzględniać wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór stanowi  

załącznik nr 1 do SWZ, w tym należny podatek od towarów i usług (VAT). 

14.2. Wykonawca wylicza cenę oferty na podstawie załącznika nr 1 do umowy (dla właściwego zadania) 

określającego opis  i zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca uzyskuje łączną wartość brutto 

ustalając najpierw cenę jednostkową netto, następnie wyliczając wartość netto przedmiotu 

zamówienia (cena jednostkowa x ilość) i do niej dodając właściwy podatek VAT. 

14.3. Łączną wartością netto i brutto przedmiotu zamówienia będzie suma wartości (odpowiednio netto  

i brutto) poszczególnych pozycji w załączniku do umowy. 

14.4. Cenę oferty (wartość przedmiotu zamówienia brutto), wykonawca winien zamieścić w formularzu 

oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w polach odpowiadających części (zadaniu), do której 

wykonawca składa ofertę.  

14.5. Wszystkie ceny i wartości, które pojawiają się w treści oferty należy podać z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku w polskiej walucie. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

14.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

14.7. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 

miałby obowiązek rozliczyć. 

14.8. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły  

do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,  

bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

15. Kryteria oraz sposób oceny ofert 
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15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Lp. Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena  60% 

2. Jakość 40% 

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Lp. Wzór: 

1. Cena  

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena oferty (łączna 

wartość brutto przedmiotu zamówienia) podana przez wykonawcę w ofercie. 

Ilość punktów w kryterium „cena” zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

(Cmin/Cof ) * 100 * 60% = Pc          

 gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert 

 - Cof - cena podana w ofercie ocenianej 

 - Pc  - ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę w kryterium „cena” 

2. Jakość  

Złożone przez wykonawcę wraz z ofertą próbki poddane zostaną ocenie jakości  

na podstawie podkryteriów określonych w załączniku nr 4 do SWZ. 

Przyznane w każdym z podkryteriów  punkty zostaną zsumowane, a następnie 

ostateczna ilość punktów w kryterium „jakość” wyliczona zostanie wg poniższego 

wzoru: 

(Pof/Pmax) * 100 * 40% = Pj                   

gdzie: 

- Pof – suma punktów (uzyskanych na podstawie podkryteriów) oferty ocenianej  

- Pmax – największa suma punktów (uzyskana na podstawie podkryteriów) spośród 

wszystkich ocenianych ofert 

 - Pj  - ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę w kryterium „jakość” 

15.3. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. 

15.4.  Ilość punktów w każdym z kryteriów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Suma 

punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

15.5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
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dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt 

15.6.  

15.6.  Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

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

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, 

która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

15.8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę  

z najniższą ceną. 

15.9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 15.8, Zamawiający wzywa 

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

dodatkowych zawierających nową cenę. 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

16.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

16.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa w pkt. 16.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

16.3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

16.4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę e-mailem  

lub telefonicznie albo wyśle do podpisania umowę pocztą.          
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16.5. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

16.6. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ . 

16.7. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  

w ofercie. 

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

17.1. W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest 

wymagane.  

18. Aukcja elektroniczna  

18.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli  ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  

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

w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy  

lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, 
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jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania  

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

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 

treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

19.6. 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). 

19.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6 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. 

19.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej  oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,  

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy  

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału  

o postępowaniu skargowym w ustawie Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

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

„sądem zamówień publicznych". 

19.11. 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 Prawo zamówień publicznych, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

19.12. Prezes Krajowej  Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego  

do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

20. Inne: 
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20.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  

z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740 z późn. zm.). 

21. Załączniki do SWZ: 

21.1. Załącznik nr 1 do SWZ – wzór umowy. 

21.2. Załącznik nr 1 do umowy  – zadanie nr 1. 

21.3. Załącznik nr 1 do umowy  – zadanie nr 2. 

21.4. Załącznik nr 1 do umowy  – zadanie nr 3. 

21.5. Załącznik nr 1 do umowy  – zadanie nr 4. 

21.6. Załącznik nr 1 do umowy  – zadanie nr 5. 

21.7. Załącznik nr 1 do umowy  – zadanie nr 6. 

21.8. Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy. 

21.9. Załącznik nr 3 do SWZ – wzór oświadczenia wykonawcy. 

21.10. Załącznik nr 4 do SWZ – podkryteria do oceny jakości. 
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