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I. Informacje ogólne. 

1.  ZAMAWIAJĄCY: 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik 
tel.: 32 42 91 000  
tel. Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42 91 226, 32 42 91 287, 32 42 91 288 
faks: 32 42 91 225  
e-mail: zp@szpital.rybnik.pl 
strona internetowa: www.szpital.rybnik.pl 

Link do profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik  

REGON: 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 730 – 1505 

2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia. 
5. Niniejsze zamówienie nie zmierza do zawarcia umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów.  
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej w drodze aukcji elektronicznej. 
7. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia 
sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 Ustawy. 

8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

Ustawy.  
11. Zamawiający przeprowadza postępowanie z zastosowaniem procedury określonej w art. 24aa 

Ustawy (tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu). 

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
a) Zamawiający informuje, że:  
− administratorem danych osobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46,  

44-200 Rybnik; 
− inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych, kontakt: iodo@szpital.rybnik.pl; 
− dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 

− odbiorcami danych osobowych osoby, której dane dotyczą, będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
Ustawy; 

− dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym 
mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

− obowiązek podania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych bezpośrednio jej 
dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

− w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą nie będą podlegały profilowaniu; 
− administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej; 
− zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 
b) osoba, której dane dotyczą, posiada: 
−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.); 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego); 

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 

c) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec p rzetwarzania danych osobowych, 

gdy ż podstaw ą prawn ą przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust . 1 lit. c RODO . 

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania z amówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest 
 

zakup wyposa żenia do realizacji inwestycji:  
„Zakup aparatury i sprz ętu medycznego do realizacji procedur onkologicznych  

 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”  
 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
Nr 3 w Rybniku.  
 

Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(„Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”), 1.2 
(„Specyfikacja techniczna”). Załącznik nr 1.3 do niniejszej specyfikacji określa („Warunki gwarancji 
jakości i serwisu”). 
 
Załącznik nr 1.2 wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, 
natomiast wykonawca – wypełniając przedmiotowy załącznik – zaoferuje konkretne rozwiązania 
(np. podając model/typ oferowanego asortymentu, wartości poszczególnych parametrów, itd.), 
charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.  
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Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment opisany w załączniku 
nr 1.2 zgodnie ze swoimi potrzebami, dopuszcza także możliwość złożenia ofert równoważnych 
o parametrach nie gorszych, niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia 
mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, 
patentu lub pochodzenia. Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej 
spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz charakteryzują się 
parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, 
jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych 
oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, 
wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych 
rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł 
ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne. 
 

Dostawa, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2 do SIWZ będzie 
wykonana w terminie: do dnia 6 listopada 2019 r. (parametr punktowany).  
 

Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia („Wzór umowy”).  
  
Zaoferowany asortyment musi:  

- odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie   
wymagania wyszczególnione we wzorach załącznika nr 1.1, 1.2 oraz 1.3 do oferty, 

-  posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

III. Warunki ubiegania si ę o udzielenie zamówienia (podstawy wykluczenia, 
warunki udziału w post ępowaniu ). 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, przy czym w niniejszym postępowaniu oprócz 

obligatoryjnych podstaw wykluczenia – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy, zamawiający 
przewiduje także wykluczenie wykonawców w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 
4,  

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający 
określa następujące warunki w zakresie:  
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, za wyjątkiem 
kompetencji na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt1, 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA,  
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
3.1. żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, 
3.2. w zakresie warunków, o których mowa w punkcie 2 powyżej: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO 

POSTĘPOWANIA. 
Ad 1. 
Informacje w zakresie wykluczenia wykonawców z postępowania: 

a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 
ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadro-
wych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli 
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu.  
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b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
tego przepisu. 

c) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

d) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

e) W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postę-
powaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, zamawiający, bada, czy nie zachodzą wobec tych pod-
miotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy. 
Powyższe NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, ze względu na brak określenia 
warunków udziału w postępowaniu. 

Ad 2. 
Informacje w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO 
POSTĘPOWANIA 
W zakresie potwierdzenia kompetencji na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 wystarczające jest oświadczenie wykonawcy zawarte 
w JEDZ, w części IV, Sekcja A: Kompetencje, punkt 1), przy czym oświadczenie złożone w części IV α 
jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. warunków udziału w postępowaniu, które nie 
zostały wymienione szczegółowo w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do niniejszego 
postępowania zgodnie ze specyfikacją. 
 
Ad. 3. 
Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b)  Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia. 

c)  Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, została 
wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

d) Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane). 

IV. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, potwierdzaj ących brak podstaw 
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w post ępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego. 

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
1.1. do oferty  - należy dołączyć następujące oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia (dalej: JEDZ/ESPD) – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego 
w niniejszej specyfikacji. W szczególności JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on 
brak podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1-4 Ustawy, przy 
czym oświadczenie złożone w części III.D jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród 
ww. podstaw wykluczenia, które nie zostały wymienione szczegółowo w sekcjach wcześniejszych 
dokumentu, a stosują się do niniejszego postępowania zgodnie ze specyfikacją; powyższe 
oświadczenie należy złożyć zgodnie z instrukcją wskazaną w rozdziale w rozdziale VIII pkt b) 
niniejszej specyfikacji.  

1.2. w terminie 3 dni  od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej 
m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(wzór oświadczenia zostanie zamieszczony razem z ww. informacją na stronie zamawiającego); 
wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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1.3. na wezwanie zamawiaj ącego  (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) 
należy zło żyć aktualne na dzie ń złożenia nast ępuj ące oświadczenia i dokumenty:  

1.3.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

1.3.2. odpis 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 

1.3.3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności, 

1.3.4. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Wymienione w niniejszym punkcie oświadczenia i dokumenty należy przedłożyć w terminie wyzna-
czonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni. 

 
2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 

2.1. do oferty  - dołączyć następujące oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
(dalej: JEDZ/ESPD) – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszej 
specyfikacji W szczególności JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu (o ile zostały ustalone), przy czym oświadczenie złożone w 
części IV α jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. warunków udziału 
w postępowaniu, które nie zostały wymienione szczegółowo w sekcjach wcześniejszych 
dokumentu, a stosują się do niniejszego postępowania zgodnie ze specyfikacją; powyższe 
oświadczenie należy złożyć zgodnie z instrukcją wskazaną w rozdziale w rozdziale VIII pkt b) 
niniejszej specyfikacji. 

2.2. na wezwanie zamawiaj ącego  (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) 
NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 

 
3.  Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego 

należy: 
3.1. do oferty  - dołączyć oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, 

scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 i opisany w załączniku nr 1.2 dopuszczenia do obrotu i do 
używania. Oświadczenie, o którym mowa powyżej zawiera się w formularzu oferty, stanowiącym 
załącznik 1 do niniejszej specyfikacji. 

 
3.2. na wezwanie zamawiaj ącego  (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):  

3.2.1.  przedłożyć deklaracje zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego 
asortymentu (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),  

3.2.2.  przedłożyć certyfikaty zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego 
asortymentu wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy wszystkich klas wyrobu 
medycznego z wyjątkiem klasy I).  

 
4.  Informacje dodatkowe dotyczące powyższych oświadczeń i dokumentów: 
 

4.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - 
NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, ze względu na brak określenia warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim dopuszczalne jest powoływanie się na zasoby innych 
podmiotów. 

4.2. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie stawia żądania, by wykonawca, który zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał dokumenty JEDZ dotyczące 
podwykonawców, ze względu na brak określenia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 
jakim dopuszczalne jest powoływanie się na zasoby innych podmiotów. 
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4.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu (o ile zostały ustalone) oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. Powyższe stosuje się odpowiednio do oświadczeń i dokumentów 
wymienionych powyżej w punktach 1 i 2 (zgodnie z informacją zawartą w rozdziale III.3). 

4.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

4.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

4.5.1. w punkcie 1.3.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, 

4.5.2. w punkcie 1.3.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, przy czym dokumenty te powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 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 tym 
punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wy-
konawcy, 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 (z zachowaniem powyższego terminu). 

4.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w punkcie 1.3.1, składa dokument, o którym mowa w punkcie 3.6.1, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem ww. terminu. 

4.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 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 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. 
4.7.1.  W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. oświadczeń lub dokumentów, w 

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bez-
płatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, jeśli nie są one wystawione w języku 
polskim. 

4.7.2.  W przypadku wskazania przez wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 
się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający 
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy korzysta 
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W takiej sytuacji 
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wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu sygnatury postępowania, 
w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia zostały złożone. 

4.8. Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 
w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

4.9.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (co NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO 
POSTĘPOWANIA), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
albo podwykonawca (co NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA), w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o 
której mowa w ust. 4.9, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

4.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4.12. W niniejszym postępowaniu stosuje się zasady zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późń. zm.). 

V. Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami 
oraz przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania si ę z wykonawcami.  

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń́, 
wniosków (tj. dokumentów innych niż̇ oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się̨ 
elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik  i formularza 
„Wyślij wiadomo ść́” dostępnego na stronie Zamawiającego w „profilu nabywcy”, a dotyczącego 
danego postępowania.  

2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy elektronicznej 
(https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik ), zamawiający może również komunikować się 
z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zp@szpital.rybnik.pl. 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w Rozdziale IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia składane są przez 
wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik . Zamawiający 
dopuszcza również możliwość przekazania dokumentów i oświadczeń, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym za pomocą̨ poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres e-mail. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żadać́ zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o 
udzielenie zamówienia.  

4. W przypadku wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Wykonawca dodatkowo przesyła ich treść drogą poczty elektronicznej na adres e-mail jak wyżej, w 
formie pliku edytowalnego.  

5. Wszelkie czynności podejmowane przez wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej 
skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej 
do reprezentowania firmy wykonawcy, chyba że zamawiający dysponuje już odpowiednimi 
dokumentami złożonymi w toku danego postępowania.  

6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zamawiający 
przekazuje przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ich definicją ujętą w Ustawie, 
tj. środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. 

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. nie 
później niż do dnia 19.08.2019  r. Zamawiający wskazuje na godziny urzędowania zamawiającego, 
które zostały podane w rozdziale I.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynie po upływie ww. terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
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zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg wyżej podanego terminu składania wniosku. 
Do wnoszenia zapytań stosują się zasady podane w punktach 1 - 5. Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) zamawiający zamieści na stronie internetowej, 
gdzie opublikowana jest niniejsza specyfikacja poprzez: 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik .  

8. Nie przewiduje się przesyłania wyjaśnień wykonawcom.  
9. Analogiczny sposób powiadomienia zamawiający zastosuje w przypadku modyfikacji treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
10.Jeżeli dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekaże ogłoszenie dodatkowych 
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej oraz stosownie do regulacji art. 12a Ustawy przedłuży termin składania ofert, jeśli będzie 
to konieczne (o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach), przy czym jeśli zmiana będzie 
istotna – w myśl art. 12a ust. 2 – zostanie ona wprowadzona z zachowaniem terminu 15-dniowego. 
Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej zamieści informację o zmianach na stronie internetowej, na której 
zamieszczona jest niniejsza specyfikacja jak wyżej. 

11.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej, 
na której zamieszczona jest niniejsza specyfikacja.  

12.Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: w zakresie zamówień publicznych 
(formalnym): Izabela Kańkowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 
tel. 32 429 12 88 – email: zp@szpital.rybnik.pl (https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik ) od 
poniedziałku do piątku w godz. 10–14; w zakresie merytorycznym: Iwona Dyk – Kierownik Działu 
Sprzętu i Aparatury Medycznej, tel. 32 429 12 04, w godzinach jw. 

 

VI. Wymagania dotycz ące wadium. 
 

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych 
w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1 100,00 zł przed upływem terminu składania 
ofert, tj. do dnia 06.09.2019 r. przed godz. 1000. 

 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BGŻ 
BNP Paribas S.A. rachunek nr 11 1600 1055 1833 4024  4000 0002. Wniesienie wadium w pieniądzu 
będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej w podanym terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym 
zamawiającego (decydująca jest konkretna godzina uznania rachunku bankowego zamawiającego 
poprzez zaksięgowanie kwoty wadium przez bank zamawiającego). Wskazane jest umieszczenie 
w opisie przelewu informacji: „wadium przetargowe TAM-579-PN/78-2019 ” . 
Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, tj. następujących: 
− zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświad-
czeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

− zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;  
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2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nie dotyczy postępowania, 
w którym nie żądano zabezpieczenia);  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 

Zgodnie z art. 46 Ustawy zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a, o czym mowa powyżej.  
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 
 
UWAGA! 
W przypadku wadium wniesionego w formie innej ni ż pieni ężna - oryginał dokumentu wniesienia 
wadium (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem ele ktronicznym osób upowa żnionych do jego 
wystawienia) nale ży zło żyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.  
 

1. Wymóg u życia środków komunikacji elektronicznej, z zastrze żeniem wyj ątków 
przewidzianych w art. 10c ust. 1 ustawy Pzp, dotycz y wszelkiej komunikacji pomi ędzy 
zamawiaj ącym, a wykonawc ą w trakcie post ępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym równie ż komunikacji w zakresie przekazywania zamawiaj ącemu 
dokumentu stanowi ącego potwierdzenie wniesienia wadium . 

2. Wadium w formie niepieni ężnej wystawione na potrzeby post ępowa ń wszcz ętych po dniu 
17 października 2018 r. powinno by ć wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.  

 

VII.  Termin zwi ązania ofert ą. 

Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
 

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

a) Opis sposobu przygotowania oferty, zmiany i wyco fania oferty. 
1. Ofertę oraz oświadczenie JEDZ, sporządza się, pod rygorem niewa żności, w postaci 

elektronicznej i opatruje si ę kwalifikowanym podpisem elektronicznym . 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty, wypełnionym ściśle wg warunków i postano-

wień zawartych w niniejszej specyfikacji. Także załączniki do oferty, których wzory zawiera specyfika-
cja, muszą zawierać wszelkie treści określone we wzorach i muszą zostać sporządzone zgodnie 
z instrukcją (punkt b). Wykonawcy mogą także składać wszystkie wykazy, informacje, oświadczenia 
na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków 
załączonych do niniejszej specyfikacji. 

4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty nie sformułowane jednoznacznie lub za-
wierające rozwiązania alternatywne zostaną odrzucone.  

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
6. Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) 

uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą 
wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę 
(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawni onych do składania 
oświadcze ń woli w imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone do oferty.  

8. Wykonawca składa ofertę̨ za pośrednictwem Formularza do zło żenia oferty dostępnego na: 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik  w niniejszym postepowaniu w sprawie udzielenia 
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zamówienia publicznego. Oferta powinny być́ sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub 
multimedialne stosuje się następujące formaty plików:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; 
.ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.  

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać́ złożone w osobnym pliku przeznaczonym na zamieszczenie 
tajemnicy przedsiębiorstwa i odpowiednio oznaczone „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z art. 86 
ust. 4 Pzp tajemnicą przedsi ębiorstwa nie mo że by ć́ nazwa firmy, adres, informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Wskazane jest, by 
każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i 
określała przedmiot będący jej treścią̨ wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). 
Wykonawca nie później niż̇ w terminie składania ofert musi wykazać́, że zastrzeżone informacje 
stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ww. ustawy, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa 
stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:  

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość́ gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca 
powinien podzielić ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć́ status 
jawności bądź́ tajemnicy przedsiębiorstwa.  

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
11.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, zgodnie z 

wytycznymi określonymi w „Instrukcji dla Wykonawców ” pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik .   

12. Protokół postępowania wraz z załącznikami, które stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, 
informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Ustawy, zawiadomienia, wnioski, inne 
dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia publicznego są jawne, po złożeniu wniosku do zamawiającego. Załączniki do protokołu 
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z 
tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
 

b) Spis zał ączników, które powinny zosta ć doł ączone do oferty wraz z instrukcj ą ich 
sporz ądzenia oraz informacja o o świadczeniach i dokumentach słu żących 

potwierdzeniu spełniania przez oferowane dostawy wy magań okre ślonych przez 
zamawiaj ącego. 

Wykonawcy muszą złożyć do upływu terminu składania ofert opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym i zaszyfrowane: 

1. Formularz oferty  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, 
1.1.Formularz cenowy  (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do niniejszej specyfikacji); 

dodatkowe uwagi dotyczące jego wypełnienia zawiera rozdział X niniejszej specyfikacji. 
1.2.Specyfikacja techniczna  (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2 do niniejszej specyfikacji). 

 
1.3.Warunki gwarancji jako ści i serwisu  (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.3 do niniejszej 

specyfikacji).  
Część deklarowanych w ww. załączniku parametrów stanowi podstawę do oceny oferty 
w kryterium „gwarancja”. 

 
Załączniki nr 1.2 i 1.3 wskazują minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać 
spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając przedmiotowe załączniki – zaoferuje konkretne 
rozwiązania (np. podając model / typ oferowanego asortymentu, wartości poszczególnych 
parametrów, itd.), charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. 
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Ww. wzory załączników nr 1.2 i 1.3 należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w ich treści 
– stanowią one integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, a część z tych 
deklaracji w załączniku nr 1.2 służy ocenie punktowej oferty - stąd brak tych załączników, 
zawierających treści zgodne z wzorami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
spowoduje odrzucenie oferty (po uprzednim wykonaniu przez zamawiającego wszystkich czynności 
przewidzianych Ustawą w zakresie oceny ofert). 

 
Uwaga:  
W załączniku nr 1.3 należy zwrócić szczególną uwagę na określony w nim wymagany minimalny 
termin gwarancji.  
W załączniku nr 1.3 należy podać okres gwarancji liczony w miesiącach, wyrażony liczbą miesięcy, 
który jest przedmiotem oceny, o czym mowa w rozdziale XI. Okres ten należy rozumieć zgodnie 
z jego określeniem zawartym w umowie.  
Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej ilości miesięcy określonych jako minimalne zgodnie z załą-
cznikiem nr 1.2 spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, natomiast zaoferowanie okresu gwarancji powyżej ilości miesięcy określonej w ww. 
złączniku nie spowoduje zwiększenia ilości punktów. 

 
Załączniki te nie podlegaj ą uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy.  
 
2. Oświadczenia i dokumenty , potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające, że 

oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego - zgodnie z 
informacjami zawartymi w rozdziale IV: tj. oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówie ń́ (dalej: JEDZ ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z 
informacjami dotyczącymi sporządzenia JEDZ podanymi poniżej; w przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się̨ o zamówienia.  

 
Informacje dotyczące sporządzenia JEDZ:  

a) wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD 
lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i 
utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów przewidzianych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub załączonej na stronie platformy instrukcji, o 
której mowa w rozdziale VIII b specyfikacji; 

b) po stworzeniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. 
dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 
r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579);  

c)  Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie 
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

d) Wykonawca może posłużyć się pomocniczo schematem dostępnym na stronie: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/36195/Elektroniczny-JEDZ-krotka-
instrukcja.pdf; 

e) Wykonawca sporządza JEDZ zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 
dyrektywy 2014/24/UE. Instrukcja wypełnienia Formularza JEDZ dostępna jest na stronie:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf, 
sam formularz JEDZ w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30238/Rozporządzenie_wykonawcze
_KE_2016_7.pdf 

f) Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Komisję Europejską 
(http://ec.europa.eu/growth/espd) w celu elektronicznego wypełnienia formularza JEDZ/ESPD. 

g) Po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” Wykonawca ma możliwość stworzenia nowego JEDZ 
(opcja Create response). W przypadku gdy Wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego 
utworzenia nowego formularza JEDZ, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić 
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w zakresie stosownym do wymagań określonych przez Zamawiającego. Wygenerowany w 
serwisie eESPD plik xml może zostać zapisany przez Wykonawcę na dysku lokalnym lub innym 
nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD. Tak przygotowany 
formularz, po jego podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostaje przekazany 
Zamawiającemu w formie elektronicznej. 

h) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym 
dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

i) Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie stosownym do wymagań określonych przez 
zamawiającego w niniejszym postępowaniu. 

3. Pełnomocnictwo  - należy dołączyć do oferty w niżej wymienionych przypadkach: 
3.1.W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dołączonego 

do oferty dokumentu JEDZ i danych zawartych we wskazanych w nim dokumentach 
(z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) – 
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postaci 
elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie elektronicznej 
kopii dokumentu potwierdzonej notarialnie. 

3.2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy 
dołączyć: pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w 
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

3.2.1. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką 
samą nazwą, albo z dołączonej do oferty umowy podmiotów składających wspólnie 
ofertę. 

3.2.2. Wymaganie dołączenia pełnomocnictwa nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie 
lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty 
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę, a w ofercie wyraźnie wskazano 
dane wszystkich wspólników. 

3.2.3. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być 
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich tych wykonawców. 

3.2.4. W nagłówku formularza oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia należy podać (zgodnie z wzorem) dane wszystkich wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (nie: ich pełnomocnika), natomiast 
dane pełnomocnika – zgodne z dołączonym pełnomocnictwem, należy podać 
w odpowiednim punkcie w treści formularza oferty.  

3.2.5. Korespondencja dotycząca niniejszego postępowania będzie kierowana do wskazanego 
pełnomocnika.  

4. Wadium w formie innej ni ż pieni ężna we właściwej wysokości – nie dotyczy Wykonawców 
wnoszących wadium w formie pieniężnej. Zasady wniesienia wadium opisane zostały w punkcie VI 
niniejszej specyfikacji. 
 

Ofertę, dokumenty i oświadczenia podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy 
złożyć ́ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik.  
Uwaga: Celem prawidłowego zło żenia oferty zamawiaj ący zamieszcza na stronie plik 
pn. „Instrukcja dla Wykonawców ” pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik  
 

Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie IV – wykonawca, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, składa na odrębne wezwanie zamawiającego.  

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik w terminie do dnia do dnia 06.09.2019 r. 
do godziny 10 00. 

2. Otwarcie ofert nast ąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30  w siedzibie zamawiającego w Dziale 
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, 
pokój nr 126. 
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3. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania oferty na 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik  oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i data ta może 
ulec zmianie w przypadku np. wydłużenia terminu na składanie ofert.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpital.rybnik.pl poprzez 
platformę https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik  informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  
 

X. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

Ceny jednostkowe powinny być określone przez wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, 
jakie oferuje. 
Powinny one zawierać koszty transportu (do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego) 
oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. Wskazanie w formularzu cenowym wartości brutto (tj. z podatkiem VAT naliczonym 
wg instrukcji poniżej), poczytuje się jako informację, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, w rozumieniu art. 91 ust. 3a Ustawy. 
 
Ceną oferty jest kwota wpisana w punkcie 1 formularza ofertowego, zgodna z obliczoną w załączniku 
nr 1.1. 
Cenę należy obliczy ć mno żąc podan ą cenę jednostki miary netto , która powinna by ć wyra żona 
z dokładno ścią do 0,01 zł, przez ilo ść jednostek miary. Otrzyman ą w ten sposób warto ść netto 
należy powi ększy ć stosownie do stawki podatku VAT, co daje warto ść brutto, któr ą należy 
zaokr ągli ć z dokładno ścią do 0,01 zł.  
Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych groszy, przy 
czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do grosza. 
 
W ten sposób obliczoną wartość brutto („Razem”) należy przenieść do formularza oferty – do punktu 1.  
 
Uwaga:  inny sposób obliczenia ceny oferty, bądź brak jednoznaczności oferty, który nie jest możliwy 
do usunięcia w drodze poprawy omyłek zgodnie z rozdziałem XII – będą skutkować odrzuceniem oferty.  

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

w zakresie poszczególnych kryteriów 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
– cena – 60% 
Sposób oceny oferty: liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium “cena”  („C”) będzie 
obliczana z nastęującego wzoru: 
 

cena najtańszej oferty 
(Cmin) C =  

cena danej oferty (Cn) 

x 60 % x 100 

 
–  gwarancja – 35%  
Sposób oceny oferty: liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „gwarancja”  ustalana 
jest na podstawie załącznika 1.3. do oferty – „WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU”: wg 
informacji wykonawcy zawartej w niżej wymienionej pozycji tego załącznika zgodnie z punktacją 
wskazaną w ostatniej kolumnie: 
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Nr poz. Nazwa Wymogi 
Odpowiedź wykonawcy/ 

punktacja 

1 

Okres gwarancji na wszystkie ele-
menty dostawy od momentu urucho-
mienia i protokolarnego odbioru cało-
ści zrealizowanego zamówienia min. 
24 miesiące. 

TAK, podać jedną z wartości: 
- 24 miesiące 
- 36 miesięcy 
- 48 miesięcy 
- 60 miesięcy 

 
 

parametr punktowany 

24 miesiące - 0 pkt 
36 miesięcy – 5 pkt 

  48 miesięcy – 10 pkt 
  60 miesięcy – 20 pkt 

 

 
Punktacja w tym kryterium dla danej oferty obliczona będzie następująco: 

liczba punktów otrzymana przez daną ofertę zgodnie z 
powyższą tabelą („Gn”) G =  

(maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania) 
x 35 % x 100 

 

– termin dostawy i uruchomienia – 5% 
Sposób oceny oferty: liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „dostawa 
i uruchomienie”  ustalana jest na podstawie formularza oferty wg informacji wykonawcy zawartej w tym 
formularzu zgodnie z wskazaną punktacją: 

 
- do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 10 pkt, 
- powyżej 10 dni kalendarzowych, ale nie później niż do 6 listopada 2019 r. – 0 pkt 

 

Punktacja w tym kryterium dla danej oferty obliczona będzie następująco: 
 

liczba punktów otrzymana przez daną ofertę zgodnie z powyższą 
punktacją („Dn”) D =  

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 
x 5 % x 100 

 
Liczba punktów przyznana danej ofercie b ędzie równa sumie punktów uzyskanych w poszcze-
gólnych kryteriach: „C” + „G” + „D”. 
 
Łączna punktacja jest dla danej oferty obliczana jako suma punktacji uzyskanej w wyżej opisanych 
kryteriach. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę 
punktów. 
 
Wyniki obliczeń podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej 
zasady zaokrąglania liczb, tj.  

− jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia 
pozostawiona cyfra nie ulega zmianie, 

− jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to 
(niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o 1, 

chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim przypadku 
zaokrąglenie nastąpi do dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze zwiększanie dokładności 
obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem łącznej punktacji ofert. 

XII. Poprawianie omyłek w ofercie . 

Zamawiający poprawia w ofercie:  
1) oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
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 Za omyłkę pisarską zamawiający uzna w szczególności: widocznie mylną pisownię wyrazu, 
ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, itp. Za taką omyłkę 
zostanie również uznane błędne przepisanie ceny z formularza cenowego do formularza oferty lub brak 
ceny w formularzu oferty, jeżeli informacja ta jednoznacznie wynika z formularza cenowego i została 
odczytana na otwarciu ofert (błąd taki zostanie poprawiony przez skorygowanie zapisu w formularzu 
oferty do brzmienia zgodnego z formularzem cenowym). 
 
Za oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający uzna w szczególności niżej wymienione niezgodności 
i poprawi je zgodnie z poniższym opisem: 
− jeżeli obliczona wartość nie odpowiada iloczynowi ceny jednostki miary netto oraz ilości jednostek 

miary, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostki miary, poprawiony zostanie wynik 
mnożenia,  

− jeżeli obliczona cena (w wierszu „Razem”) nie odpowiada sumie wartości poszczególnych pozycji 
(wierszy), przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny w poszczególnych wierszach, poprawiona 
zostanie suma pozycji („Razem”), 

− jeżeli zaokrąglenia zostaną wykonane w sposób inny, niż opisany w punkcie X – zamawiający 
poprawi je zgodnie z zasadami opisanymi w tym punkcie, 

− jeżeli cena brutto jest różna od wartości obliczonej na podstawie podanych w ofercie: ceny netto 
i stawki podatku VAT wyrażonej w %, wartość ta zostanie poprawiona na cenę wynikającą 
z prawidłowego naliczenia podatku VAT. Uwaga: korekta taka nie dotyczy przypadku podania błędnej 
stawki podatku VAT w ofercie. 
 
Zamawiający poprawiając oczywiste omyłki rachunkowe zgodnie z powyższymi zasadami, uwzględni 

również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 
 
Poprawianie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty dotyczy omyłek nie mających charakteru 
oczywistego oraz niekoniecznie odnosi się do ceny, a więc może dotyczyć również innych elementów 
złożonej oferty.  

 

O dokonaniu poprawy omyłki zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona, przy czym w przypadku ostatniego typu omyłek oferta danego wykonawcy zostanie 
odrzucona, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na 
poprawienie omyłki. 

XIII. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczn ego. 

1. Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania.  
2. Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy, umowa 

zostanie zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 Ustawy.  
 

XIV. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy . 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należy wnieść w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest 
zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami umowy. 
 

XV. Warunki umowy. 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.  
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami 
dołączonego wzoru umowy. 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy 
w toku post ępowania o udzielenie zamówienia. 

1.   Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach działu VI 
Ustawy.  

2.  Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony 
prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną i ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  

 3.  Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 
przepisy działu VI Ustawy – Środki ochrony prawnej.  

 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1.  Formularz oferty (wzór) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

1.1. Formularz cenowy – wzór załącznika nr 1.1. 
1.2. Specyfikacja techniczna – wzór załącznika nr 1.2. 
1.3. Warunki gwarancji jakości i serwisu – wzór załącznika nr 1.3. 

2.  Wzór umowy. 


