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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn
http://www.spzozwolsztyn.pl
tel.: 0-68-347-73-00
fax.: 0-68-384-25-90;
e-mail: przetargi@spzozwolsztyn.pl
zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złozż enia oferty w niniejszym przetargu.
adres strony internetowej: https://www.spzozwolsztyn.pl/ (zakładka: zamoś wienia publiczne)
adres dedykowanej strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn, na ktoś rej
udostępniane będą zmiany i wyjasś nienia tresś ci niniejszej specyfikacji warunkoś w zamoś wienia („SWZ”) oraz
inne dokumenty zamoś wienia bezposś rednio związane z postępowaniem o udzielenie zamoś wienia.
Dni i godziny pracy prowadzącego postępowanie:
od poniedziałku do piątku, w godz.: 7:00 – 14:30
jako („Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamoś wienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z wymaganiami okresś lonymi w SWZ.
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11
wrzesś nia 2019 r. Prawo zamoś wienś publicznych (Dz.U. poz. 2021.1129 t.j.), (zwanej dalej PZP) oraz
aktoś w wykonawczych do PZP.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamoś wienś klasycznych
o wartosś ci nie przekraczającej progoś w unijnych tj. 214 000 euro dla dostaw.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozż liwosś cią prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia postępowania z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

Przedmiotem zamoś wienia jest: Sukcesywna 24 miesięczna dostawa podłoży i odczynników
bakteriologicznych dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej w SPZOZ w Wolsztynie; Nr
sprawy: TP/1/2022,
Przedmiot zamoś wienia został podzielony na 11 niezależnych zadanś /częsś ci/ pakiety:
Kazż da z częsś ci stanowi odrębny przedmiot zamoś wienia. Wykonawca mozż e złozż ycś ofertę na dowolną
liczbę częsś ci zamoś wienia. Zamawiający wymaga jednak, aby składając ofertę Wykonawca uwzględnił
wszystkie pozycje a sort yme n t owe w poszcze goś ln y ch pa ki e t a ch. P omi ni ę ci e p ozycj i
sp owoduj e odrzuce n i e ofe rt y na p odst a wi e a rt. 226 ust . 1 P zp
W ramach Zadania 3 Zamawiający wymaga wydzierzż awienia na cały okres obowiązywania umowy
aparatu do identyfikacji i oceny lekowrazż liwosś ci drobnoustrojoś w, natomiast w ramach zadania nr 9,
Zamawiający wymaga wydzierzż awienia na cały okres obowiązywania umowy aparatu do systemu
hodowli drobnoustrojoś w z krwi i płynoś w ustrojowych,
Szczegoś łowy opis przedmiotu zamoś wienia, wymagane ilosś ci oraz parametry graniczne aparatoś w
zostały odpowiednio opisane w załączniku nr 2 do SWZ - (formularze asortymentowo-ilosś ciowo –
cenowe- Pakiety 1-11 i parametry graniczne analizatoroś w dla Pakietoś w 3 i 9- odpowiednio załącznik do
Pakietu nr 3A i 9A);
Tak opisany przedmiot zamoś wienia w dalszej częsś ci SIWZ będzie nazywany zamiennie przedmiotem
zamoś wienia, przedmiotem umowy, odczynnikami laboratoryjnymi, aparatami.

strona 2 z 20

3.5
3.6

3.7

3.8

Wykonawca składając ofertę musi uwzględnicś wszystkie pozycje a sort yme n t owe w formula rz u
a sort yme n t owo- i losś ci owo- ce n owym. P omi ni ę ci e p ozycj i sp owoduj e odrz uce n i e
ofe rt y n a podst a wi e a rt . 226 ust. 1 P zp
Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a)
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamoś wienia spełniał wszystkie wymagania minimalne
opisane w poszczegoś lnych załącznikach do SWZ.
b)
Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane wyroby medyczne spełniały własś ciwe dla
kazż dego z nich wymogi jakosś ciowe, wymogi co do opakowania i przechowywania oraz muszą
posiadacś pozwolenie dopuszczające daną serię do obrotu,
c)
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamoś wienia, ktoś ry został zakwalifikowany jako wyroś b
medyczny spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do
obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa sś wiadectwa rejestracyjne zgodnie
z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. z 2021.1565 t.j.)
d)
Wszystkie odczynniki muszą spełniacś własś ciwe dla kazż dego z nich wymogi jakosś ciowe, wymogi
co do opakowania (znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadacś pozwolenie
dopuszczające do obrotu- deklarację CE.
e)
Wykonawca zobowiązuje się dla poszczegoś lnych odczynnikoś w laboratoryjnych zapewnienia
terminoś w wazż nosś ci okresś lonych szczegoś łowo w danym Pakiecie (1-11).
f)
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynnikoś w lub udostępnienia
na stronie internetowej do samodzielnego pobrania) - wykazu substancji niebezpiecznych,
metodyk w języku polskim, kart charakterystyk, instrukcji obsługi aparatoś w. W przypadku
odczynnikoś w, ktoś re nie nalezż ą do grupy substancji niebezpiecznych, nalezż y złozż ycś osś wiadczenie
o barku przynalezż nosś ci do w/w grupy.
g)
Zamawiający wymaga dostarczenia (lub udostępnienie na stronie internetowej) do kazż dej
dostawy/opakowania/serii - sś wiadectw kontroli bądzś certyfikatu jakosś ci - wymagania w tym
zakresie zostały szczegoś łowo okresś lone w poszczegoś lnych pakietach,
h)
Zamawiający wymaga, aby wszystkie krązż ki antybiotykowe (Pakiet nr 1) pochodziły od jednego
producenta,
i)
Zamawiający wymaga, aby producenci krązż koś w posiadali certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001
lub roś wnowazż ny;
j)
W przypadku zaoferowania oferty na pakiet nr 11, Zamawiający wymaga bezpłatnego
udostępnienia aplikatora ułatwiającego pobieranie proś bek w ilosś ci - 1 szt. Ogoś lne zasady
udostępnienia w/w asortymentu zostały okresś lone we wzorze umowy udostępnienia– zał. Nr 9
do SWZ.
Szczegoś łowe postanowienia dotyczące warunkoś w sukcesywnych dostaw, dzierzż awy oraz serwisowania
przedmiotowego zamoś wienia zawarto we wzorze umowy, ktoś ra stanowi integralną częsś cś niniejszej
specyfikacji warunkoś w zamoś wienia.
Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a ) Przedmiot zamoś wienia obejmuje sukcesywną 24 miesięczną dostawę podłoży i
odczynników bakteriologicznych dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej
b ) Dotyczy zadania nr 3 i 9 - Wykonawca zobowiązuje się przekazacś w 24 miesięczną
dzierżawę aparaty zgodnie z parametrami technicznymi okresś lonymi odpowiednio w
Pakiecie nr 3A i 9A, ktoś re zostaną zainstalowane, oddany do uzż ytku (uruchomieniem), a
personel zostanie przeszkolony w zakresie obsługi i uzż ytkowania. Wykonawca dostarczy
instrukcję obsługi w języku polskim,
c) Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb,
na koszt i ryzyko Wykonawcy,
d) Dostawy nalezż y realizowacś od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1400,
e ) Miejscem dostawy jest: Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej, mieszcząca się w
Wolsztynie, ul. Wschowska 3.
f) Dostawy odbywacś się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamoś wienś
ilosś ciowo – asortymentowych w maksymalnym terminie do 5 dni roboczych od daty
otrzymania, faksowego, e-mail lub pisemnego zamoś wienia,
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g) Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania dostaw w dni robocze w trybie pilnym, w
takim przypadku dostawy realizowane będą w terminie do 48 godzin od daty zgłoszenia
zamoś wienia.
h) Wykonawca w przypadku wystąpienia brakoś w w realizacji zamoś wienia na odczynniki
niezwłocznie wskazż e ewentualne braki w dostawie – telefonicznie do Pracowni Diagnostyki
Mikrobiologicznej: tel. 68-347-73-53, e-mail: wrogozinska@spzozwolsztyn.pl.
i ) Wymagany termin zainstalowania analizatora wraz z przeszkoleniem personelu maksymalnie
do 14 dni od daty podpisania umowy.
j ) Zamawiający wymaga termin płatnosś ci 60 dni.
3.10

Zamawiający informuje, zż e nie zastrzega kluczowych zadanś do wykonania siłami własnymi tj. bez
udziału podwykonawcoś w lub dalszych podwykonawcoś w.

3.11

Wykonawca zobowiązany jest zrealizowacś zamoś wienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

3.12

Wykonawca mozż e powierzycś realizację elementoś w (częsś ci) przedmiotu zamoś wienia podwykonawcom.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamoś wienia z udziałem podwykonawcoś w
wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie częsś ci zamoś wienia (zakresoś w
rzeczowych), ktoś rych wykonanie zamierza powierzycś podwykonawcom, oraz podania nazw
ewentualnych podwykonawcoś w, jezż eli są juzż znani. Wskazanie takie nalezż y umiesś cicś na Ofercie.
W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie moś gł wprowadzicś
podwykonawcę wyłącznie na warunkach okresś lonych w umowie.

3.13.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamoś wienia okresś lone zgodnie ze Wspoś lnym Słownikiem
Zamoś wienś (CPV):
 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
 38434000-6 Analizatory

3.14.


Roś wnowazż nosś cś
we wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w ktoś rych uzż yto przykładowego znaku
towarowego, patentu, pochodzenia, zś roś dła lub szczegoś lnego procesu, ktoś ry charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jezż eli Zamawiający opisał przedmiot
zamoś wienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoś w
referencji technicznych, o ktoś rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 PZP, a w kazż dym
przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
roś wnowazż ne w stosunku do okresś lonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania
lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub roś wnowazż ny” lub „lub roś wnowazż ne", pod warunkiem
zapewnienia parametroś w nie gorszych nizż okresś lone w opisie przedmiotu zamoś wienia. Rozwiązanie
roś wnowazż ne jest takzż e dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „roś wnowazż ny” lub „roś wnowazż ne” nie
znalazło się w opisie przedmiotu zamoś wienia.
Roś wnowazż nosś cś polega na mozż liwosś ci zaoferowania przedmiotu zamoś wienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegoś łowym opisie
przedmiotu zamoś wienia mogą bycś podane niektoś re charakterystyczne dla producenta wymiary.
Nazwy własne producentoś w materiałoś w i urządzenś podane w szczegoś łowym opisie nalezż y rozumiecś
jako preferowanego typu w zakresie okresś lenia minimalnych wymaganś jakosś ciowych. Nie są one
wiązż ące i mozż na dostarczycś elementy roś wnowazż ne, ktoś re posiadają co najmniej takie same lub lepsze
normy, parametry techniczne; jakosś ciowe, funkcjonalne, będą tozż same tematycznie i o takim samym
przeznaczeniu oraz nie obnizż ą okresś lonych w opisie przedmiotu zamoś wienia standardoś w.
Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentoś w okresś lają minimalne parametry
jakosś ciowe i cechy uzż ytkowe, jakim muszą odpowiadacś towary, by spełnicś wymagania stawiane przez
zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakosś ciowy przedmiotu zamoś wienia. Poprzez zapis
minimalnych wymaganś parametroś w jakosś ciowych Zamawiający rozumie wymagania towaroś w
zawarte w ogoś lnie dostępnych zś roś dłach, katalogach, stronach internetowych producentoś w.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwanś Zamawiającego w stosunku do okresś lonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się
nazwami producentoś w/produktoś w/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie
przedmiotu zamoś wienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednoczesś nie produkty roś wnowazż ne o parametrach jakosś ciowych i cechach
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uzż ytkowych, co najmniej na poziomie parametroś w wskazanego produktu, uznając tym samym kazż dy
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złozż enia
wraz z ofertą stosownych dokumentoś w, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one
podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcoś w do wykazania rozwiązanś roś wnowazż nych do zastosowania w
stosunku do dokumentacji postępowania. W mysś l art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, ktoś ry powołuje się
na rozwiązania roś wnowazż ne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamoś wienia odnosi się do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemoś w referencji technicznych, o ktoś rych mowa w art.
101 us.t 1 pkt 2) i ust. 3 PZP), obowiązany jest udowodnicś w ofercie, zż e oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania okresś lone w SWZ. Brak wskazania tych elementoś w będzie traktowane,
jako wyboś r elementoś w opisanych w SWZ (w tym w załącznikach do SWZ).
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcoś w do wykazania rozwiązanś roś wnowazż nych do zastosowania w
stosunku do dokumentacji postępowania (SWZ i załącznikach do niej). W mysś l art. 101 ust. 6 PZP,
Wykonawca, ktoś ry powołuje się na rozwiązania roś wnowazż ne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu
zamoś wienia odnosi się do wymaganś dotyczących wydajnosś ci lub funkcjonalnosś ci, o ktoś rych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 1) PZP) jest obowiązany udowodnicś w ofercie, zż e obiekt budowlany, dostawa lub
usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajnosś ci lub funkcjonalnosś ci, okresś lonej przez
Zamawiającego.

4. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
4.1.
Okres realizacji zamoś wienia: 24 m-ce od daty zawarcia umowy.
4.2
Terminy realizacji zamoś wienia mogą ulec zmianie wyłącznie na warunkach okresś lonych w umowie
oraz niniejszej SWZ.
4.3
Wymagany termin zainstalowania aparatoś w wraz z przeszkoleniem personelu do 14 dni od daty
podpisania umowy- dotyczy zadania 3 i 9.
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 ust. 1
PKT 7 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.
5.1.

Zamawiający nie przewiduje mozż liwosś cś udzielenia zamoś wienś , o ktoś rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)
PZP.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 ust. 1 PZP ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 ust. 1 PZP

6.1

W postępowaniu mogą bracś udział Wykonawcy, ktoś rzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamoś wienia w okolicznosś ciach, o ktoś rych mowa w art. 108 ust. 1 PZP. Na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, ktoś rego
prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o ktoś rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludzś mi, o ktoś rym mowa w art. 189 a Kodeksu karnego,
c) o ktoś rym mowa w art. 228-230 a, art. 250 a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o ktoś rym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktoś rym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o ktoś rym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) 31 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o ktoś rym 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 ktoś rych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo
oszustwa, o ktoś rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodnosś ci
dokumentoś w, o ktoś rych mowa w art. 270-277 d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o ktoś rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
strona 5 z 20

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okresś lony w przepisach prawa obcego;
2) art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę jezż eli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspoś lnika spoś łki w spoś łce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spoś łce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o ktoś rym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP;
3) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec ktoś rego wydano prawomocny
wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatkoś w, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba zż e wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wnioskoś w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert dokonał płatnosś ci nalezż nych podatkoś w, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiązż ące
porozumienie w sprawie spłaty tych nalezż nosś ci;
4) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec ktoś rego orzeczono zakaz
ubiegania się o zamoś wienia publiczne;
5) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jezż eli Zamawiający mozż e stwierdzicś , na
podstawie wiarygodnych przesłanek, zż e Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie
mające na celu zakłoś cenie konkurencji, w szczegoś lnosś ci jezż eli nalezż ąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoś w, złozż yli odrębne
oferty, oferty częsś ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba zż e wykazż ą, zż e
przygotowali te oferty lub wnioski niezalezż nie od siebie;
6) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jezż eli, w przypadkach, o ktoś rych mowa
w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłoś cenia konkurencji wynikającego z wczesś niejszego zaangazż owania
tego wykonawcy lub podmiotu, ktoś ry nalezż y z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoś w (tekst jedn. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1076 z poś zś n. zm.), chyba zż e spowodowane tym zakłoś cenie konkurencji mozż e bycś
wyeliminowane w inny sposoś b nizż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamoś wienia.
6.2.

W postępowaniu mogą bracś udział Wykonawcy, ktoś rzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamoś wienia w okolicznosś ciach, o ktoś rych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP. Na
podstawie:
a) art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do ktoś rego otwarto
likwidację, ogłoszono upadłosś cś, ktoś rego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ
z wierzycielami, ktoś rego działalnosś cś gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;

6.3.

Wykonawca mozż e zostacś wykluczony przez Zamawiającego na kazż dym etapie postępowania
o udzielenie zamoś wienia.

6.4

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosś ciach okresś lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6
PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jezż eli udowodni Zamawiającemu, zż e spełnił łącznie
przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez
Wykonawcę czynnosś ci, o ktoś rych mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego
rzetelnosś ci, uwzględniając wagę i szczegoś lne okolicznosś ci czynu Wykonawcy. Jezż eli podjęte przez
Wykonawcę czynnosś ci, o ktoś rych mowa wyzż ej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelnosś ci,
Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

7.1.

W postępowaniu mogą bracś udział Wykonawcy, ktoś rzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
warunkach okresś lonych w rozdziale 6 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolnosś ci do występowania w obrocie gospodarczym :
 Zamawiający nie stawia warunku w powyzż szym zakresie.
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2) uprawnienś do prowadzenia okresś lonej działalnosś ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisoś w :
 Zamawiający nie stawia warunku w powyzż szym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie stawia warunku w powyzż szym zakresie.
4) zdolnosś ci technicznej lub zawodowej :













Zamawiający uzna powyzż szy warunek za spełniony, jezż eli Wykonawca wykazż e, zż e w okresie
ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jezż eli okres prowadzenia
działalnosś ci jest kroś tszy - w tym okresie nalezż ycie wykonał, lub wykonuje:
Na Częsś cś 1 zamoś wienia (Pakiet nr 1): co najmniej 2 dostawy odczynnikoś w laboratoryjnych o wartosś ci
co najmniej 5000,00 zł brutto kazż da;
Na Częsś cś 2 zamoś wienia (Pakiet nr 2): co najmniej 2 dostawy odczynnikoś w laboratoryjnych o wartosś ci
co najmniej 2 000,00 zł brutto kazż da;
Na Częsś cś 3 zamoś wienia (Pakiet nr 3): co najmniej 2 dostawy odczynnikoś w laboratoryjnych o wartosś ci
co najmniej 70 000,00 zł brutto kazż da;
Na Częsś cś 4 zamoś wienia (Pakiet nr 4): co najmniej 2 dostawy odczynnikoś w laboratoryjnych o wartosś ci
co najmniej 5 000,00 zł brutto kazż da;
Na Częsś cś 5 zamoś wienia (Pakiet nr 5): co najmniej 2 dostawy odczynnikoś w laboratoryjnych o wartosś ci
co najmniej 5 000,00 zł brutto kazż da;
Na Częsś cś 6 zamoś wienia (Pakiet nr 6): co najmniej 2 dostawy odczynnikoś w laboratoryjnych o wartosś ci
co najmniej 7 000,00 zł brutto kazż da;
Na Częsś cś 7 zamoś wienia (Pakiet nr 7): co najmniej 2 dostawy odczynnikoś w laboratoryjnych o wartosś ci
co najmniej 20 000,00 zł brutto kazż da;
Na Częsś cś 8 zamoś wienia (Pakiet nr 8): co najmniej 2 dostawy odczynnikoś w laboratoryjnych o wartosś ci
co najmniej 8 000,00 zł brutto kazż da;
Na Częsś cś 9 zamoś wienia (Pakiet nr 9): co najmniej 2 dostawy odczynnikoś w laboratoryjnych o wartosś ci
co najmniej 40 000,00 zł brutto kazż da;
Na Częsś cś 10 zamoś wienia (Pakiet nr 10): co najmniej 2 dostawy odczynnikoś w laboratoryjnych o warto sś ci co najmniej 7 000,00 zł brutto kazż da;
Na Częsś cś 11 zamoś wienia (Pakiet nr 11): co najmniej 2 dostawy odczynnikoś w laboratoryjnych o warto sś ci co najmniej 1000,00 zł brutto kazż da;

Uwaga! Wykonawcy mogą posługiwacś się tym samym dosś wiadczeniem na więcej nizż jeden pakiet pod
warunkiem spełnienia wymogu uzyskania wartosś ci wymaganej.
W przypadku wykonawcoś w wspoś lnie ubiegających się o zamoś wienie warunek musi spełniacś co najmniej jeden
z wykonawcoś w wspoś lnie ubiegających się o zamoś wienie.
Jezż eli Wykonawca powołuje się na dosś wiadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspoś lnie z innymi
wykonawcami informacje okresś lone w wykazie dotyczą dostaw w ktoś rych wykonawca ten bezposś rednio
uczestniczył.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/
„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu składanym wraz z ofertą, a następnie
potwierdzonych środkami dowodowymi opisanymi w rozdziale 9 przez wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 (a i b ) do SWZ.
7.2

Wykonawcy mogą wspoś lnie ubiegacś się o udzielenie zamoś wienia. ZŻ aden z Wykonawcoś w wspoś lnie
ubiegających się o udzielenie zamoś wienia nie mozż e podlegacś wykluczeniu z postępowania.
W przypadku Wykonawcoś w wspoś lnie ubiegających się o udzielenie zamoś wienia warunki udziału
w postępowaniu okresś lone w pkt 7.1. powinni spełniacś łącznie wszyscy Wykonawcy.
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W przypadku Wykonawcoś w wykonujących działalnosś cś w formie spoś łki cywilnej postanowienia dot.
oferty Wykonawcoś w wspoś lnie ubiegających się o udzielenie zamoś wienia (konsorcjum) stosuje się
odpowiednio.
7.3.

Wykonawca mozż e w celu potwierdzenia spełnienia warunkoś w udziału w postępowaniu polegacś na
zdolnosś ciach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. pkt 4) innych podmiotoś w,
niezalezż nie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkoś w prawnych.
Wykonawca, ktoś ry polega na zdolnosś ciach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt
7.1. pkt 4) składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasoboś w na potrzeby realizacji danego zamoś wienia lub inny podmiotowy sś rodek dowodowy
potwierdzający, zż e wykonawca realizując zamoś wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotoś w.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o ktoś rym mowa wyzż ej, potwierdza, zż e stosunek
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasoboś w oraz okresś la w szczegoś lnosś ci:
(1)
zakres dostępnych wykonawcy zasoboś w podmiotu udostępniającego zasoby;
(2)
sposoś b i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasoboś w podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamoś wienia;
(3)
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnosś ciach ktoś rego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkoś w udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub dosś wiadczenia, zrealizuje usługi, ktoś rych wskazane zdolnosś ci
dotyczą. Niewiązż ący wzoś r zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasoboś w na potrzeby wykonania zamoś wienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2) osś wiadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunkoś w udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby.

UWAGA: Wykonawca nie mozż e, po upływie terminu składania ofert, powoływacś się na zdolnosś ci lub sytuację
podmiotoś w udostępniających zasoby, jezż eli na etapie składania ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnosś ciach lub sytuacji podmiotoś w udostępniających zasoby.
7.4

Wykonawca, ktoś ry polega na zdolnosś ciach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt
7.1. pkt 4) na zasadach okresś lonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia
podmiotowych sś rodkoś w dowodowych, o ktoś rych mowa w pkt 9.1. lit d) SWZ, dotyczących tych
podmiotoś w, potwierdzających, zż e nie zachodzą wobec tych podmiotoś w podstawy wykluczenia
z postępowania. Dokumenty, o ktoś rych mowa w pkt 9.1. lit d) wykonawca będzie obowiązany złozż ycś
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie kroś tszym nizż 5 dni, okresś lonym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.

7.5

Ocena spełniania warunkoś w udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/
„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w osś wiadczeniu składanym wraz z ofertą. a następnie
potwierdzonych sś rodkami dowodowymi opisanymi w rozdziale 9 przez wykonawcę, ktoś rego oferta
zostanie najwyzż ej oceniona. Wzoś r osś wiadczenia stanowi załącznik nr 3 (A i B) do SWZ.

7.6

Oceniając zdolnosś cś techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art.
116 ust. 2 PZP mozż e, na kazż dym etapie postępowania, uznacś , zż e wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosś ci, jezż eli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesoś w, w szczegoś lnosś ci zaangazż owanie
zasoboś w technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
mozż e miecś negatywny wpływ na realizację zamoś wienia.
8. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiający wymaga od wykonawcoś w przedłozż enia przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
8.1 opisoś w, fotografii, katalogoś w, instrukcji obsługi (dotyczy zaoferowanego aparatu), ulotek oraz innych
podobnych materiałoś w, ktoś rych autentycznosś cś musi zostacś posś wiadczona przez wykonawcę na zż ądanie
zamawiającego potwierdzających spełnianie parametroś w minimalnych okresś lonych w swz;
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Uszczegoś łowienie wymaganś okresś lone pod kazż dym z pakietoś w. Zaleca się, aby w sposoś b widoczny (np.
kolorowy zakresś lacz lub obrys kolorem) zaznaczycś fragment potwierdzający narzucone wymagania. Foldery
(np. opisujące kolor kolonii na chromagarach) muszą bycś w kolorze, w wersji papierowej, nie elektronicznej
8.2 zasś wiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakosś ci potwierdzającego, zż e dostarczone produkty
odpowiadają okresś lonym normom lub specyfikacjom technicznym, t.j.
dla odczynnikoś w laboratoryjnych i zaoferowanych aparatoś w: deklaracje zgodności CE,
dla producenta zaoferowanych krązż koś w certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001
dla oznaczenś MIC i krązż koś w wysyconych antybiotykami przedstawienie pozytywnej opinii Krajowego Osś rodka
Referencyjnego Drobnoustrojoś w (KORLD) w Warszawie
Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą.
Jeżeli wykonawca nie złożył
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.
9. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
9.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o ktoś rych mowa w pkt 6.1. i 6.2.
oraz w celu potwierdzenia spełniania warunkoś w udziału w postępowaniu, o ktoś rych mowa w pkt 7.1.
Wykonawca będzie obowiązany przedstawicś Zamawiającemu następujące podmiotowe sś rodki dowodowe
(w terminach wskazanych w niniejszej SWZ):
a)

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku sś wiadczenś powtarzających się lub ciągłych roś wniezż
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, (liczonych wstecz od dnia w ktoś rym upływa termin
składania ofert), a jezż eli okres prowadzenia działalnosś ci jest kroś tszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartosś ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotoś w, na rzecz ktoś rych dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem

b)

dowodoś w okresś lających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane nalezż ycie, przy czym
dowodami, o ktoś rych mowa, są referencje bądzś inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz ktoś rego dostawy zostały wykonane, a w przypadku sś wiadczenś powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jezż eli wykonawca z przyczyn niezalezż nych od niego nie jest w stanie uzyskacś tych
dokumentoś w - osś wiadczenie wykonawcy; w przypadku sś wiadczenś powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądzś inne dokumenty potwierdzające ich nalezż yte wykonywanie
powinny bycś wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

c)

osś wiadczenia wykonawcy o aktualnosś ci informacji zawartych w osś wiadczeniu, o ktoś rym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o ktoś rych mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamoś wienie publiczne tytułem sś rodka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłoś cenie konkurencji,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
Wzór w/w oświadczenia określa załącznik nr 7 do SWZ.
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosś ci
Gospodarczej lub innego własś ciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złozż enia dokumentoś w, o ktoś rych mowa w ust. 5, jezż eli zamawiający mozż e je uzyskacś za pomocą bezpłatnych i ogoś l nodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umozż liwiające dostęp do tych dokumentoś w.

d)

9.2 Jezż eli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za
miast dokumentoś w, o ktoś rych mowa w pkt. 9.1 lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktoś rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, zż e
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłosś ci. Dokument, o ktoś rym mowa powyzż ej, powinien
bycś wystawiony nie wczesś niej nizż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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9.3 Jezż eli w kraju, w ktoś rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentoś w,
o ktoś rych mowa w pkt. 9.1 lit. d) zastępuje się je odpowiednio w całosś ci lub w częsś ci dokumentem zawierającym odpowiednio osś wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osoś b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub osś wiadczenie osoby, ktoś rej dokument miał dotyczycś , złozż one pod przysięgą, lub, jezż eli
w kraju, w ktoś rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisoś w o osś wiadczeniu
pod przysięgą, złozż one przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, własś ciwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wyko nawcy.
9.4 Wykonawca, ktoś ry polega na zdolnosś ciach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1.
pkt 4) na zasadach okresś lonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych
sś rodkoś w dowodowych, o ktoś rych mowa w pkt 9.1. lit d) dotyczących tych podmiotoś w, potwierdzających,
zż e nie zachodzą wobec tych podmiotoś w podstawy wykluczenia z postępowania.
9.5 Dokumenty, o ktoś rych mowa w pkt 9.1. lit a- d) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, okresś lonym w wezwaniu wystosowanym
przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.
9.6 Zamawiający nie wzywa do złozż enia podmiotowych sś rodkoś w dowodowych, jezż eli:
1) mozż e je uzyskacś za pomocą bezpłatnych i ogoś lnodostępnych baz danych, w szczegoś lnosś ci rejestroś w
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnosś ci podmiotoś w
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w osś wiadczeniu, o ktoś rym mowa w art.
125 ust. 1 p.z.p dane umozż liwiające dostęp do tych sś rodkoś w;
2) podmiotowym sś rodkiem dowodowym jest osś wiadczenie, ktoś rego tresś cś odpowiada zakresowi
osś wiadczenia, o ktoś rym mowa w art. 125 ust. 1.
9.7 Wykonawca nie jest zobowiązany do złozż enia podmiotowych sś rodkoś w dowodowych, ktoś re zamawiający
posiada, jezż eli wykonawca wskazż e te sś rodki oraz potwierdzi ich prawidłowosś cś i aktualnosś cś.
9.8 Jezż eli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamoś wienia, Zamawiający mozż e na kazż dym etapie postępowania wezwacś wykonawcoś w do złozż enia
wszystkich lub niektoś rych podmiotowych sś rodkoś w dowodowych aktualnych na dzienś ich złozż enia.
9.9 Podmiotowe sś rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.10. W przypadku wątpliwosś ci co do tresś ci dokumentu złozż onego przez Wykonawcę, Zamawiający mozż e
zwroś cicś się bezposś rednio do własś ciwych organoś w kraju, w ktoś rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. INFORMACJE O
ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA
I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ
1) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
p. Bernadeta Kurp- Kierownik Działu Zamoś wienś Publicznych i Zaopatrzenia
e- mail: przetargi@spzozwolsztyn.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –14.30, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za posś rednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem1: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn
3) W celu skroś cenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytanś do tresś ci SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złozż enia podmiotowych sś rodkoś w
dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złozż enia/poprawienia/uzupełnienia
osś wiadczenia, o ktoś rym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych sś rodkoś w dowodowych, innych
dokumentoś w lub osś wiadczenś składanych w postępowaniu;

1 Wstawicś adres Profilu Nabywcy na platformazakupowa.pl lub jesś li jednostka nie posiada wykupionego Profilu Nabywcy mozż na dodacś
link do konkretnego postępowania lub ogoś lnie do strony platformazakupowa.pl
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4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złozż enia wyjasś nienś dotyczących tresś ci
osś wiadczenia, o ktoś rym mowa w art. 125 ust. 1 lub złozż onych podmiotowych sś rodkoś w dowodowych
lub innych dokumentoś w lub osś wiadczenś składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złozż enia wyjasś nienś dot. tresś ci
przedmiotowych sś rodkoś w dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamoś wienś
publicznych;
- przesyłania wnioskoś w, informacji, osś wiadczenś Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za posś rednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wysś lij wiadomosś cś do
zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) osś wiadczenś , wnioskoś w, zawiadomienś oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za posś rednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wysś lij
wiadomosś cś do zamawiającego” po ktoś rych pojawi się komunikat, zż e wiadomosś cś została wysłana do
zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za posś rednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja,
ktoś rej zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie
przekazywana za posś rednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatoś w i wiadomosś ci
bezposś rednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyzż system powiadomienś
mozż e ulec awarii lub powiadomienie mozż e traficś do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministroś w z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymaganś technicznych dla
dokumentoś w elektronicznych oraz sś rodkoś w komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamoś wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresś la niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umozż liwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosś ci nie mniejszej nizż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięcś min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemoś w operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plikoś w .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głoś wnego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamoś wienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okresś lone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go
za wiązż ący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wnioskoś w dostępnej pod linkiem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegoś lnosś ci za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z
tresś cią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złozż enie oferty w zakładce „Wysś lij
wiadomosś cś do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu poniewazż nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221
Ustawy Prawo Zamoś wienś Publicznych.
Zamawiający informuje, zż e instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczegoś lnosś ci
logowania, składania wnioskoś w o wyjasś nienie tresś ci SWZ, składania ofert oraz innych czynnosś ci
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy uzż yciu platformazakupowa.pl znajdują się w
zakładce
„Instrukcje
dla
Wykonawcoś w"
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Zalecenia
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM
PREZESA RADY MINISTROÓ W z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministroś w w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosś ci, minimalnych wymaganś dla
rejestroś w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaganś dla
systemoś w teleinformatycznych”.
Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatoś w: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatoś w:
a) .zip
b) .7Z
3) Wsś roś d formatoś w powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkosś ci plikoś w podpisywanych profilem zaufanym,
ktoś ry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosś ci plikoś w podpisywanych w aplikacji eDoApp
słuzż ącej do składania podpisu osobistego, ktoś ry wynosi max 5MB.
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralnosś ci pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę mozż liwosś ci, przekonwertowanie plikoś w składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6) Pliki w innych formatach nizż PDF zaleca się opatrzycś zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętacś, aby plik z podpisem przekazywacś łącznie z dokumentem podpisywanym.
7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osoś b, stosowacś podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie roś zż nymi rodzajami podpisoś w np. osobistym i kwalifikowanym mozż e
doprowadzicś do problemoś w w weryfikacji plikoś w.
8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował mozż liwosś cś
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikoś w oferty.
9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za posś rednictwem
formularza “Wysś lij wiadomosś cś do zamawiającego”, nie za posś rednictwem adresu email.
10) Osobą składającą ofertę powinna bycś osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
11) Ofertę nalezż y przygotowacś z nalezż ytą starannosś cią dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamoś wienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakonś czenia przyjmowania
ofert/wnioskoś w. Sugerujemy złozż enie oferty na 24 godziny przed terminem składania
ofert/wnioskoś w.
12) Podczas podpisywania plikoś w zaleca się stosowanie algorytmu skroś tu SHA2 zamiast SHA1.
13) Jesś li wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesś niejsze podpisanie kazż dego ze
skompresowanych plikoś w.
14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzacś jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Mozż e to skutkowacś naruszeniem integralnosś ci plikoś w co roś wnowazż ne będzie z
koniecznosś cią odrzucenia oferty w postępowaniu.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia: 13.02.2022 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2 W przypadku gdy wyboś r najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
wskazanego w pkt 12.1 Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie
do wykonawcoś w o wyrazż enie zgody na przedłuzż enie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dłuzż szy nizż 30 dni.
12.3 Przedłuzż enie terminu związania ofertą wymaga złozż enia przez wykonawcę pisemnego osś wiadczenia
o wyrazż eniu zgody na przedłuzż enie terminu związania ofertą.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
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1)

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe sś rodki dowodowe (jezż eli były wymagane) składane elektronicznie
muszą zostacś podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych sś rodkoś w
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca składa bezposś rednio na dokumencie, ktoś ry następnie przesyła do systemu.

2)

Posś wiadczenia za zgodnosś cś z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktoś rego
zdolnosś ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspoś lnie ubiegający się o udzielenie
zamoś wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentoś w, ktoś re kazż dego z nich dotyczą.
Poprzez oryginał nalezż y rozumiecś dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upowazż nioną/upowazż nione.
Posś wiadczenie za zgodnosś cś z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upowazż nioną/upowazż nione.
3) Oferta powinna bycś :
a) sporządzona na podstawie załącznikoś w niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złozż ona przy uzż yciu sś rodkoś w komunikacji elektronicznej tzn. za posś rednictwem
platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upowazż nioną/upowazż nione

4) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcoś w do podpisywania wszelkich plikoś w
muszą spełniacś “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 ilosś ci plikoś w tj. podpisywanych plikoś w z danymi oraz plikoś w podpisu w formacie
XAdES.
6) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisoś w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezż eli wykonawca,
nie poś zś niej nizż w terminie składania ofert, w sposoś b niebudzący wątpliwosś ci zastrzegł, zż e nie mogą
bycś one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjasś nienia, izż zastrzezż one informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się
miejsce wyznaczone do dołączenia częsś ci oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7) Wykonawca, za posś rednictwem platformazakupowa.pl mozż e przed upływem terminu do składania
wycofacś ofertę. Sposoś b dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na
stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8) Kazż dy z wykonawcoś w mozż e złozż ycś tylko jedną ofertę. Złozż enie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegacś będzie odrzuceniu.
9) Ceny oferty muszą zawieracś wszystkie koszty, jakie musi poniesś cś wykonawca, aby zrealizowacś
zamoś wienie z najwyzż szą starannosś cią oraz ewentualne rabaty.
10) Dokumenty i osś wiadczenia składane przez wykonawcę powinny bycś w języku polskim, chyba zż e w
SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentoś w sporządzonych w innym języku nizż
dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączycś tłumaczenie na język polski.
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11) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalnosś ci
podmiotoś w realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z
wyjątkiem kopii posś wiadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspoś lnie z
nim o udzielenie zamoś wienia, przez podmiot, na ktoś rego zdolnosś ciach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawcę.
12) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za posś rednictwem dedykowanych formularzy do:
złozż enia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkosś cś pliku to
maksymalnie 500 MB.
13) Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Wypełnione i podpisane odpowiednio załącznik nr 2 - (formularz asortymentowo-ilosś ciowo- cenowy)
3) w przypadku zaoferowania oferty na pakiet nr 3, 9- wypełnione i podpisane odpowiednio załącznik nr
3A, 9A- parametry graniczne aparatoś w
4) Przedmiotowe sś rodki dowodowe, o ktoś rych mowa w pkt. 8 SWZ
5) Osś wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania oraz
o spełnianiu warunkoś w uczestnictwa- załącznik nr 3 (A i B)
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasoboś w na potrzeby realizacji zamoś wienia lub inny podmiotowy sś rodek dowodowy potwierdzający,
zż e Wykonawca realizując zamoś wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotoś w
zgodnie z pkt 7.3 SWZ, jezż eli Wykonawca wykazując spełnienie warunkoś w udziału w postępowaniu
polega na zdolnosś ciach lub sytuacji innych podmiotoś w; (Niewiązż ący wzoś r zobowiązania do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasoboś w na potrzeby wykonania zamoś wienia stanowi
załącznik nr 5 do SWZ),
7) Osś wiadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego
postępowania załącznik nr 3 oraz spełnianiu warunkoś w w zakresie udostępnianego zasobu.
8) W celu potwierdzenia, zż e osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający zż ąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Cen tralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosś ci Gospodarczej lub innego własś ciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złozż enia dokumentoś w, jezż eli zamawiający mozż e je uzyskacś za pomocą bezpłatnych i ogoś lnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umozż liwiające dostęp do
tych dokumentoś w.
9) Jezż eli w imieniu wykonawcy działa osoba, ktoś rej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentoś w, o ktoś rych mowa w ust. 7, zamawiający mozż e zż ądacś od wykonawcy pełnomocnictwa
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
10) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
jezż eli w imieniu Wykonawcy działa osoba, ktoś rej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentoś w, o ktoś rych mowa w pkt 13.15 pkt. 4) SWZ,
11) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego
przez Wykonawcoś w wspoś lnie ubiegających się o udzielenie zamoś wienia do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoś wienia
publicznego, jezż eli ofertę składają Wykonawcy wspoś lnie ubiegający się o udzielenie zamoś wienia
12) dokumenty, o ktoś rych mowa wyzż ej w pkt 13.15 pkt. 4) SWZ dla osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach okresś lonych w art. 118 PZP,
13) osś wiadczenia w zakresie kryterium oceny ofert - na formularzu oferty.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1)

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami nalezż y umiesś cicś na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn w mysś l Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 14.01.2022 r. do godz. 12.00.

2)

Do oferty nalezż y dołączycś wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
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3)

Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych
załącznikoś w nalezż y kliknącś przycisk „Przejdzś do podsumowania”.

4)

Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostacś podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za
posś rednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złozż ycś podpis bezposś rednio na
dokumentach przesłanych za posś rednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazż dym załączonym pliku osobno, w szczegoś lnosś ci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz
ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, izż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
osś wiadczenie, o ktoś rym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem niewazż nosś ci, w postaci
lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartosś ci postępowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5)

Za datę złozż enia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złoś zż ofertę” i wysś wietlenie się komunikatu,
zż e oferta została zaszyfrowana i złozż ona.

6)

Szczegoś łowa instrukcja dla Wykonawcoś w dotycząca złozż enia, zmiany i wycofania oferty znajduje
się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Otwarcie ofert
1)

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie poś zś niej nizż
następnego dnia po dniu, w ktoś rym upłynął termin składania ofert tj.: 14.01.2021 r. godz. 12.15.

1. Jezż eli otwarcie ofert następuje przy uzż yciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, ktoś ra powoduje brak mozż liwosś ci otwarcia ofert w terminie okresś lonym przez
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
3. Zamawiający, najpoś zś niej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczycś na sfinansowanie zamoś wienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnosś ci gospodarczej
albo miejscach zamieszkania wykonawcoś w, ktoś rych oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .
5. W przypadku ofert, ktoś re podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o ktoś rych
mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo uniewazż nieniu postępowania.
Zgodnie z Ustawą Prawo Zamoś wienś Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej
sesji otwarcia ofert w sposoś b jawny z udziałem wykonawcoś w lub transmitowania sesji otwarcia za
posś rednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.
15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
15.1 Wykonawca zobowiązany jest podacś w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ) łączną cenę brutto za cały
przedmiot zamoś wienia.
15.2 Ceny jednostkowe za poszczegoś lne prace wchodzące w skład przedmiotu zamoś wienia powinny bycś
podane w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). Kazż da cena jednostkowa musi bycś tak podana, aby
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15.3.

15.4
15.5
15.6

15.7

pokrywacś wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją czynnosś ci, ktoś rej dotyczy.
Wykonawca nie mozż e kosztoś w realizacji danej czynnosś ci doliczacś do kosztoś w realizacji innych
czynnosś ci. Cena łączna wynikająca z Formularza asortymentowo-ilosś ciowo-cenowego za poszczegoś lne
pozycje (prace) wchodzące w skład przedmiotu zamoś wienia powinna zostacś przeniesiona do Oferty
(załącznik nr 1 do SWZ).
Cenę łączną nalezż y podacś w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu zamoś wienia z
dokładnosś cią do dwoś ch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglenś ) wraz z
wyszczegoś lnieniem w Formularzu asortymentowo-ilosś ciowo-cenowym(załącznik nr 2 do SWZ)
zastosowanej stawki podatku VAT.
Stawkę podatku od towaroś w i usług (VAT) nalezż y uwzględnicś w wysokosś ci obowiązującej na dzienś
składania ofert.
Okresś lony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamoś wienia oraz postanowienia wynikające z wzoru
umowy załączonego do SWZ (załącznik nr 2 do SWZ) stanowią podstawę do obliczenia cen
jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty.
Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformowacś Zamawiającego (w Ofercie – załącznik
nr 1 do SWZ), czy wyboś r oferty będzie prowadzicś do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaroś w i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, ktoś rych dostawa lub sś wiadczenie będzie prowadzicś do jego powstania, oraz ich wartosś cś bez
kwoty podatku, a takzż e wskazując stawkę podatku od towaroś w i usług, ktoś ra zgodnie z wiedzą
Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Brak wskazania w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ)
informacji czy wyboś r oferty będzie prowadzicś do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaroś w i usług będzie uznawane jako informacja, zż e wyboś r oferty
wykonawcy nie będzie prowadzicś do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaroś w i usług.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie obcej.
16. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

16.1.

Ocena ofert: Ocena ofert dokonywania będzie odrębnie na kazż dą z częsś ci zamoś wienia
Oferty będą oceniane wg nw kryterioś w oceny ofert:
Lp.

Kryterium

Znaczenie w %

1

Cena (C)

60 %

2

Termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy )

40%

RAZEM

100%

1) Liczba punktoś w przyznana kazż dej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg ponizż szego wzoru.
Lp = C + TR
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
TR - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – termin realizacji zamówienia
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania SWZ, ktoś ra uzyska
najwyzż szą liczbę punktoś w obliczonych w oparciu o powyzż szy wzoś r.
3) Punkty będą liczone z dokładnosś cią do dwoś ch miejsc po przecinku.
4) Oferta mozż e uzyskacś maksymalnie 100 pkt, w tym:
− maksymalnie 60 pkt w kryterium cena;
− maksymalnie 40 pkt w kryterium termin realizacji zamoś wienia
5) Sposób obliczania punktów dla każdego z kryteriów:
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Kryterium nr 1 – CENA (C):
Ocenie podlegacś będzie łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamoś wienia, ktoś ra podana zostanie
w formularzu oferty.
Punkty dla poszczegoś lnych ofert przyznane zostaną według następującego wzoru:
C=

Najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych
Cena brutto ocenianej oferty

x 100 x 60%

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Ocenie podlegacś będzie termin realizacji dostaw częsś ciowych przedmiotu zamoś wienia zadeklarowany przez
Wykonawcę w formularzu oferty od daty otrzymania zgłoszenia.
Maksymalnie w kryterium mozż na uzyskacś 40 pkt.
Zamawiający wymaga aby maksymalny okres realizacji dostaw częsś ciowych przedmiotu umowy nie
przekraczał 5 dni roboczych.
Jezż eli Wykonawca zaoferuje dłuzż szy okres realizacji dostaw częsś ciowych przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ i
spowoduje jej odrzucenie.
W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, zż e wykonawca
deklaruje termin dostawy na 5dni robocze.
LP
1
2
3

Termin realizacji zamoś wienia
(dostaw częsś ciowych)
5 dni roboczych
4 dni robocze
3 dni robocze
2 dni robocze
1 dzienś roboczy

Przyznane punkty
0 pkt.
10 pkt.
20 pkt.
30 pkt.
40 pkt.

Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezż eli złozż ono ofertę, ktoś rej wyboś r prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaroś w i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaroś w i usług, ktoś ry miałby
obowiązek rozliczycś zgodnie z tymi przepisami.
16.3
Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnosś cią do dwoś ch miejsc po przecinku, zaokrąglając
zgodnie z zasadami matematycznymi.
16.4 Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, ktoś ra uzyska największą liczbę
punktoś w we wskazanych powyzż ej kryteriach oceny ofert.
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.
17.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamoś wienia publicznego, Wykonawca, ktoś rego oferta została
uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnicś następujących formalnosś ci: przedłozż ycś
Zamawiającemu:
1) kopię umowy regulującej wspoś łpracę wykonawcoś w wspoś lnie ubiegających się o udzielenie
zamoś wienia (np. umowę konsorcjum), jezż eli zamoś wienie będzie realizowane przez wykonawcoś w
wspoś lnie ubiegających się o udzielenie zamoś wienia;
17.2
Niedopełnienie wskazanych formalnosś ci będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od
zawarcia umowy w sprawie zamoś wienia publicznego.
17.3
W dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamoś wienie realizują wykonawcy, ktoś rzy wspoś lnie
ubiegali się o udzielenie zamoś wienia (konsorcjum) jeden z wykonawcoś w wspoś lnie ubiegających się
o udzielenie zamoś wienia powinien zostacś wyznaczony jako wykonawca kierujący (lider),
upowazż niony do zaciągania zobowiązanś , otrzymywania polecenś oraz instrukcji dla i w imieniu
kazż dego, jak tezż dla wszystkich wykonawcoś w wspoś lnie ubiegających się o udzielenie zamoś wienia.
18. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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18.1.
18.2.

18.3

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoś wienia publicznego zawiera wzoś r umowy
stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złozż onej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje
mozż liwosś cś zmian postanowienś zawartej umowy w stosunku do tresś ci oferty, na podstawie ktoś rej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okolicznosś ci w niej
wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunkoś w ich wprowadzenia.
dotyczy Pakietu nr 3 i 9- Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamoś wienia Wykonawcy zobowiązani
będą do zawarcia umowy powierzenia danych, ktoś rej wzoś r stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający przekazuje wzoś r umowy powierzenia w formie załącznika nr 9 do SIWZ.
19.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.

19.1. SÓ rodki ochrony prawnej okresś lone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz innemu podmiotowi, jezż eli ma lub miał interes w uzyskaniu zamoś wienia lub nagrody w konkursie
oraz ponioś sł lub mozż e poniesś cś szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisoś w ustawy
PZP,
19.2 SÓ rodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamoś wienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentoś w zamoś wienia przysługują roś wniezż organizacjom wpisanym na
listę, o ktoś rej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i SÓ rednich Przedsiębiorcoś w.
19.3 Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynnosś cś Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamoś wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynnosś ci w postępowaniu o udzielenie zamoś wienia do ktoś rej zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
19.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposoś b, aby moś gł on zapoznacś się z jego tresś cią przed
upływem tego terminu.
19.5 Odwołanie wobec tresś ci ogłoszenia lub tresś ci SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamoś wienś Publicznych lub tresś ci SWZ na stronie internetowej.
19.6 Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosś ci zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jezż eli informacja została przekazana przy uzż yciu sś rodkoś w komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosś ci zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jezż eli informacja została przekazana w sposoś b inny nizż okresś lony w pkt 1).
19.7
Odwołanie w przypadkach innych nizż okresś lone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w ktoś rym powzięto lub przy zachowaniu nalezż ytej starannosś ci mozż na było powziącś wiadomosś cś
o okolicznosś ciach stanowiących podstawę jego wniesienia
19.8
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktoś rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,
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, jezż eli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.
19.10 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamoś wienś publicznych, zwanego dalej
"sądem zamoś wienś publicznych".
19.11 Skargę wnosi się za posś rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktoś rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając
jednoczesś nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złozż enie skargi w placoś wce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest roś wnoznaczne
z jej wniesieniem.
19.12 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamoś wienś
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezż ytego wykonania umowy.
21. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
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21.1

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 osoś b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoś lne
rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”)
informujemy, zż e:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wolsztyn, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn; tel. 068/347-73-00; tel. 68 347 73 00 (centrala)tel. 68
347 73 54 (centrala - informacja), tel. 68 347 73 55 (sekretariat Dyrektora), fax. 68 384 25 90, poczta
elektroniczna: sekretariat@spzozwolsztyn.pl/
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z ktoś rym mozż na się kontaktowacś pod
adresem e-mail: iod@spzozwolsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamoś wienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, ktoś rym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia
zakonś czenia postępowania o udzielenie zamoś wienia, a jezż eli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezposś rednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym okresś lonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamoś wienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposoś b
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspoś łmiernie duzż ego wysiłku mozż e zostacś Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie zż ądania, w szczegoś lnosś ci podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamoś wienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonś czonego postępowania o udzielenie zamoś wienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie mozż e skutkowacś zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamoś wienia publicznego ani zmianą postanowienś umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP
oraz nie mozż e naruszacś integralnosś ci protokołu oraz jego załącznikoś w);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo zż ądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezż eniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamoś wienia publicznego
lub konkursu oraz przypadkoś w, o ktoś rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze sś rodkoś w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazż ne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panś stwa
członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
zż e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktoś rym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyzż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem własś ciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
22. OFERTY WARIANTOWE. UMOWA RAMOWA . KATALOGI ELEKTRONICZNE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania katalogoś w elektronicznych.
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23. AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
24. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztoś w udziału w postępowaniu.
25. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularze asortymentowo-ilosś ciowo –cenowe- Pakiety 1-11 wraz z parametrami
granicznymi aparatoś w- dla Pakietoś w 3 i 9 (odpowiednio załącznik do Pakietu 3A i 9A)
Załącznik nr 3 - (a i b) - Osś wiadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunkoś w udziału
Załącznik nr 4 - wzoś r osś wiadczenia wykonawcoś w wspoś lnie ubiegających się o zamoś wienie
Załącznik nr 5- wykaz dostaw
Załącznik nr 6- zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasoboś w
Załącznik nr 7 - osś wiadczenie o aktualnosś ci informacji zawartych w osś wiadczeniu, o ktoś rym mowa w art.
125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 8 - wzoś r umowy
Załącznik nr 9 - wzoś r umowy powierzenia
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