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1. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Pzp. Dokonując oceny ofert 
Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp. 

1.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami 
(dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta 
ma być podpisana  przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, 
wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie 
upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie 
pełnomocnictwa – należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo. 

1.3. Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. 
Formularz oferty stanowi  załącznik nr 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt. 1.2 siwz 
formularz oferty należy umieścić jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej 
oferty. 

1.4. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy, których ujawnienie 
naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji - zgodnie z art. 8 ust 3 
Pzp. Takie konkretnie określone informacje wraz z uzasadnieniem dlaczego zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty nie 
zszytych z całością oferty, tak aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa – 
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie 
oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w 
zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być 
ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca 
tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty.  Strony tworzące część jawną oferty mają być 
także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może 
odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, 
handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności – zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419.).  Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być 
wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 Pzp. 

1.5. Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: 

 
Dostawa sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie – część nr …. „………………….” 

– postępowanie  numer ZP-1.2020 

Nie otwierać przed dniem 7 września 2020r. godz. 10:15 

 

Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez Zamawiającego koperta ma być oznaczona także 
nazwą Wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma Wykonawcy 
składającego ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w 
zaklejonej  i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej 
koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą. 

1.6. Oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom. 
W związku z tym na ofercie należy podać dokładny adres Wykonawcy. 

1.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani dynamicznego systemu zakupów. 
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1.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

1.9. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (liczba części – 2). Wykonawca może złożyć 
ofertę na dowolną ilość części. 

1.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 
Wykonawcę. 

1.11. Jeżeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niż język polski do oferty należy 
załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski. 

1.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od 
wyniku postępowania. 

1.13. Zamawiający wymaga by oferta była złożona w formie pisemnej – niedopuszczalne jest przesłanie 
oferty faksem lub e-mailem (oferta ma mieć formę wydruku – zapakowana jak w pkt 1.5 siwz). 

 

2. Przedmiot zamówienia 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu okulistycznego (spektralnego tomografu 
okulistycznego SOCT + moduł Angio oraz USG okulistycznego) na potrzeby Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie. 

2.2. Zamówienie jest podzielone na 2 części: 

2.2.1. Część nr 1 – Dostawa spektralnego tomografu okulistycznego SOCT + moduł Angio  

Szczegółowe parametry wymaganego sprzętu zawiera załącznik nr 8 do siwz 

2.2.2. Część nr 2 – Dostawa USG okulistycznego 

Szczegółowe parametry wymaganego sprzętu zawiera załącznik nr 9. do siwz 

2.3. Sprzęt okulistyczny ma być fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, wyprodukowany w 
2020r., musi być oznaczony znakiem zgodności CE. 

2.4. Wykonawca na własny koszt dostarczy sprzęt okulistyczny w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, zamontuje go i dokona uruchomienia. 

2.5. Wykonawca na własny koszt przeszkoli po 6 osób wskazanych przez Zamawiającego z prawidłowej 
obsługi, eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń. 

2.6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, nie 
dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie 
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.  

2.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt do czasu podpisania przez Zamawiającego 
protokołu zdawczo-odbiorczego,  

2.8. Wykonawca ma dostarczyć sprzęt okulistyczny, spełniający wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r. 
o wyrobach medycznych, dopuszczony do użytkowania na rynku medycznym na terenie Polski 

2.9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 24 miesięcy gwarancji na oferowany sprzęt.  

2.10. Realizacja zgłoszeń serwisowych: 

a) zgłoszenie fax lub mail na adres Wykonawcy przesłane przez Zgłaszającego w dni robocze w 
godzinach pracy Wykonawcy 

b) czas reakcji: 48 godzin w dni robocze, czas na naprawę uszkodzenia do 5 dni roboczych. 

2.11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w funkcjonowaniu urządzenia powstałe z winy 
użytkownika. 

2.12. Wykonawca bezpłatnie dokona 2 przeglądów technicznych urządzeń po pierwszym i drugim roku 
użytkowania.  

2.13. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 
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1) instrukcję obsługi urządzenia wraz z instrukcją BHP w języku polskim, 

2) warunki gwarancji w języku polskim, 

3) wykaz wymaganych czynności serwisowych (w ramach gwarancji i w okresie 10 lat po jej 
upływie) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu: okresowe przeglądy 
serwisowe, legalizacje (jeśli są wymagane), konserwacje, planowane wymiany części 
posiadających  określoną żywotność,  

4) dane autoryzowanego serwisu producenta do świadczenia usług serwisowych, w tym do dostawy 
i instalacji oryginalnych części zamiennych na terenie Polski, 

5) paszport techniczny, wypełniony danymi urządzenia, 

6) zestawienie dostarczonych urządzeń, zawierające nazwę, typ, producenta, rok produkcji i nr 
fabryczny 

2.14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatną nieograniczoną czasowo licencję na 
oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu oraz będzie nieodpłatnie dostarczał uaktualnienia 
oprogramowania (jeśli takie będą) w ramach posiadanej wersji oprogramowania.  

2.15. Opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 30 ust. 7 Pzp:  

Część 1: 

CPV 33 10 00 00-1 Urządzenia medyczne 

CPV 33 11 50 00-6 Urządzenia do tomografii 

Część 2: 

CPV 33 10 00 00-1 Urządzenia medyczne 

CPV 33 11 22 00-0 Aparaty ultrasonograficzne 

2.16. Zasady zapłaty wynagrodzenia 

a) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie faktury, wystawionej po wykonaniu całości 
przedmiotu umowy (po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i przeszkoleniu osób). 

b) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

c) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
oraz wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców w celu oceny spełniania  
warunków udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu: 

 

3.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: 

1) warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 

 nie dotyczy. 

2) warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 Zamawiający  nie precyzuje tego warunku 

3) warunek zdolności technicznej lub zawodowej: 

 Zamawiający nie precyzuje tego warunku 

Wstępną ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 
Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu. 
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Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. 
Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo 
upadłościowe (art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp) , 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt. 2 Pzp), 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnych 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt. 4 Pzp), 

 

3.2. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu – na 
podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, zwanego dalej rozporządzeniem: 

3.2.1. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 Pzp: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz) 

3.2.2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5  pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 4 
Pzp: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do siwz 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń: 

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp. 

3.2.3. w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub 
oświadczeń: 

a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego 
sprzętu okulistycznego, wymaganego w danej części, 

b) aktualny dokument, potwierdzający dopuszczenie oferowanego sprzętu okulistycznego, 
wymaganego w danej części do obrotu i użytkowania na terenie Polski, zgodnie z wymaganiami 
ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, np. deklaracja zgodności CE.  

c) karta techniczna urządzenia lub inne materiały potwierdzające zaoferowane parametry i 
konfiguracje np. prospekty, foldery, opisy techniczne itp. – w języku polskim 

3.2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2.2 ppkt. b – składa dokument lub dokumenty 
wystawione  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.2.5. Jeżeli w kraju w którym, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
pkt. 3.2.3 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty 
mają być wystawione zgodnie z pkt. 3.2.3 siwz. 

3.3. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016  roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, mogą być składane: 

1) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie za zgodność z 
oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, 
sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem. 

lub 

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodność  z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 

3.4. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. 

3.5. Wykonawcy, którzy polegają na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.   

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

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 
5 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 4. 

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

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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6)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej 
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 
lub ekonomiczną. 

7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 

c)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w stosunku do tych 
podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wraz z ofertą oraz dokumentów 
wymienionych w pkt. 3.2.2 siwz na wezwanie Zamawiającego. 

 

3.6. ZASADY SKŁADANIA OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, 
konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawę 
zamówienia publicznego. Wykonawcy składają też informację o podmiocie wspólnym 
(załącznik nr 4 do siwz) 

3) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest 
złożyć samodzielnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

4) Wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące podmiotu wspólnego tj. nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. 

5) Jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie została wybrana, 
Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, gwarantującej solidarną odpowiedzialność 
wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia, zawierającej upoważnienie dla jednego z 
Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu 
wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności. 

3.7. Podwykonawcy 

1) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może korzystać z podwykonawców, za 
których działania lub zaniechania odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich nazw (firm) – załącznik nr 6 do siwz. 
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3.8. Wymogi dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę – nie dotyczy 

3.9. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

 

4. Pozostałe dokumenty. 

 

4.1. Oprócz dokumentów, o których mowa w pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 
oferty także: 

1) wypełniony formularz oferty – załącznik numer 1 do siwz, 

2) wypełnioną specyfikacje techniczną – załącznik nr 9 do siwz (część nr 1) lub załącznik nr 10 (część 
2). 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy, 

4) informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a 
Pzp) – jeśli dotyczy, 

5) informację o podmiocie wspólnym (jeśli dotyczy) – załącznik nr 4 do siwz, 

6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów – jeśli dotyczy, 

7) informacja o podwykonawcach (jeśli dotyczy) - załącznik nr 5 do siwz, 

 

Stosownie do art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.– załącznik nr 6 do siwz (wzór). Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 4 pkt. 
14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów jako grupę kapitałową 
rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

5. Sposób podania ceny oferty 

 

5.1. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową (w danej części) oferując wykonanie 
zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia w danej części.  

5.2. Każda podana cena ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

 

6. Kryteria i sposób oceny ofert  

 

6.1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza , nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 
 

6.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  

Cena – 60 %  

Termin gwarancji – 20% 

Termin dostawy – 20% 
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6.3. Ocena punktowa zostanie ustalona w następujący sposób: 

Kryterium – cena 

Punktacja zostanie przyznana wg wzoru: stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej 
pomnożony  przez 60. 

Kryterium – termin gwarancji  

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

Gwarancja 48 m-cy i dłuższa – 30 pkt, pozostałe okresy – proporcjonalnie mniej. 

Kryterium – termin dostawy 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

termin dostawy do 14 dni od daty zawarcia umowy – 10 pkt. 

termin dostawy do 21 dni od daty zawarcia umowy – 5 pkt. 

termin dostawy do 30 dni od daty zawarcia umowy  – 0 pkt. 

6.4. Przez ,,cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany 
przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia określony w pkt. 2; jako 
„termin gwarancji” rozumie się natomiast okres zaproponowany przez Wykonawcę, liczony od dnia 
następującego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Minimalny wymagany termin 
gwarancji- 24 miesięcy. Jako termin dostawy rozumie się czas liczny od dnia następnego po zawarciu 
umowy do dostarczenia, zamontowania i uruchomienia urządzenia, potwierdzonego protokołem 
zdawczo-odbiorczym. Maksymalny dopuszczalny termin – 30 dni od daty zawarcia umowy 

6.5. Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty wszelkie koszty, jakie Zamawiający będzie zobowiązany 
ponieść w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia. 

6.6. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą sumę 
punktów. 

 

7. Termin związania ofertą  

Oferty złożone będą ważne przez  30 dni od upływu terminu składania ofert tj. licząc od dnia w którym 
upłynął termin składania ofert. 

 

8. Komunikacja z Zamawiającym 

 

8.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej na adres e-mail: radoslaw.arak@zoztarczyn.pl  

8.2. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:  

Radosław Arak 

8.3. Do złożenia oferty zastrzega się formę pisemną, z wyłączeniem formy elektronicznej. 

8.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Wniosek taki powinien 
wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Wszystkie odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej www.zoztarczyn.pl 

 

9. Termin składania ofert 

 

Ofertę należy złożyć, w kopercie zgodnie z opisem w pkt. 1 siwz,  do dnia 7 września 2020 roku do godz. 
10:00  w SPZOZ w Tarczynie, ul. Warszawska 44, Sekretariat Administracji SPZOZ w Tarczynie. 
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10. Otwarcie ofert  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2020 roku o godz. 10:15 w SPZOZ w Tarczynie ul. Warszawska 
42, Sala Konferencyjna SPZOZ w Tarczynie data 

 

11. Tryb otwarcia ofert 

Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej 
obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty. 

 

12. Wadium  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

 

13. Informacja o środkach odwoławczych 

 

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki odwoławcze określone w dziale 
VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  

 

14. Warunki umowy –  

 

14.1. Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na  3 dni  
przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę 
regulującą współpracę Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. W umowie tej 
powinny być określone w szczególności zasady wystawiania faktur przez podmiot wspólny. 

14.2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do siwz 

 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie jest wymagane 

 

16. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie: e-mailem  Wykonawców o wyborze oferty.  
 

Po powzięciu wiadomości o wynikach postępowania wybrany Wykonawca ma przystąpić 
niezwłocznie do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. W przypadku nie zawarcia umowy w okresie 5 dni od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty – Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zawarcia umowy. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy w kolejnym terminie, 
Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, z pominięciem uprzednio 
wybranej. 

 

17. Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) (dalej rozporządzenie 
ogólne) Zamawiający informuje iż: 

1. administratorem danych osobowych jest Dyrektor SPZOZ, z siedzibą w Tarczynie przy 
ul. Warszawskiej 42. 
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2. W SPZOZ w Tarczynie  wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Inspektor wyznaczony jest do 
kontaktów w sprawach związanych z realizacją praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych, lub w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w 
Urzędzie Miejskim w Tarczynie. 

3. Dane kontaktowe: adres: Marcin Jarosiński, Inspektor Ochrony Danych  SPZOZ w Tarczynie, e-
mail : jarosinski76@gmail.com; 

4. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lic. c RODO w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. odbiorcą danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 Pzp, 

6. dane osobowe będą przechowywane w okresie, określonym w art. 97 ust. 1 Pzp, 

7. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniu 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania danych wynikają z Pzp; 

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

9. Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania sowich danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, 

10. Wykonawcy nie przysługuje: 

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 których mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

18. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

1. Formularz oferty –  załącznik nr 1, 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2,  

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3, 

4. Informacja o podmiocie wspólnym – załącznik nr 4, 

5. Informacja o podwykonawcach – załącznik nr 5, 

6. Oświadczenie – grupa kapitałowa – załącznik nr 6, (wzór) 

7. Wzór umowy – załącznik nr 7, 

8. specyfikacja techniczna (część 1) – załącznik nr 8 

9. specyfikacja techniczna (część 2) – załącznik nr 9 

 

 


