ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
ul. Wschodnia 23, 26 – 500 Szydłowcu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Dostawa defibrylatora – szt. 2 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Szydłowcu’’

znak sprawy: DIG i TM 341/5/2022
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji

ZATWIERDZIŁ:

...........................................................

Szydłowiec, 17.05.2022 r.

Spis treści
Nazwa oraz adres Zamawiającego ........................................................................................... 3
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia .............................................................................................................................. 3
III.
Tryb udzielenia zamówienia .................................................................................................... 3
IV.
Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji ............................................................................................................ 3
V.
Opis przedmiotu zamówienia................................................................................................... 3
VI.
Termin wykonania zamówienia i termin płatności .................................................................. 4
VII.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy........................................................................................... 4
VIII.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej .......... 4
IX.
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami ............................... 5
X.
Termin związania ofertą .......................................................................................................... 6
XI.
Opis sposobu przygotowania oferty ......................................................................................... 6
XII.
Sposób oraz termin składania ofert .......................................................................................... 9
XIII.
Termin otwarcia ofert ............................................................................................................ 10
XIV.
Informacja o warunkach wykluczenia i udziału w postępowaniu.......................................... 11
XV.
Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych ........................................ 12
XVI.
Opis części zamówienia jeżeli dopuszcza składanie ofert częściowych ................................ 14
XVII.
Informacja dotycząca ofert wariantowych ............................................................................. 14
XVIII. Informacja w zakresie zatrudnienia (dotyczy usług) ............................................................. 14
XIX.
Informacje o zastrzeżeniach ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców o których mowa w art. 94. .............................................................................. 14
XX.
Wymagania dotyczące wadium w tym kwoty. ...................................................................... 14
XXI.
Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7, 8 –
nie przewiduje ........................................................................................................................ 14
XXII.
Informacja dotyczące walut obcych ....................................................................................... 14
XXIII. Informacja o wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ................................... 14
XXIV. Informacja o wymogach lub złożeniu oferty w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty w sytuacji określonej w art. 93. ................ 14
XXV. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ................................. 15
XXVI. Podstawy wykluczenia ........................................................................................................... 15
XXVII. Sposób obliczenia ceny .......................................................................................................... 16
XXVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert .... 17
XXIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .......................................................... 19
XXX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy................................. 19
XXXI. Załączniki do SWZ ................................................................................................................ 20
I.
II.

2

Nazwa oraz adres Zamawiającego

I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
ul. Wschodnia 23, 26 – 500 Szydłowiec
Numer tel.:
Sekretariat 48 617 03 00
Adres poczty elektronicznej:
przetargi@zoz.szydlowiec.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.zoz.szydlowiec.pl
II.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
www.zoz.szydlowiec.pl
III.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) [zwanej dalej także „pzp”].
Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej
oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

IV.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji (art. 275 pkt. 2/ustawy).
V.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa defibrylatora – szt. 2 Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zgodnie z załącznikami numer 6
do SWZ.
2. Wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego defibrylatora Wykonawca przeprowadzi szkolenie
pracowników Zamawiającego w zakresie działania, obsługi i konserwacji sprzętu.

3. Nazwy
(CPV):

i

kody

zamówienia

według

Wspólnego

Słownika

Zamówień

Kod CPV: 33100000-1- Urządzenia medyczne

4. Wartość zamówienia
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt. 33 ustawy.
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy.
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VI.

Termin wykonania zamówienia i termin płatności

1. Defibrylatory należy dostarczyć do dnia 31.10.2022 roku.
2. Miejsce dostawy: defibrylatory należy dostarczyć do Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, ul. Staszica 4.

3. Termin i warunki płatności:
Płatność będzie realizowana po podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego
protokołu odbioru, potwierdzającego przekazanie karetki z wyposażeniem
Zamawiającemu i przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury.
Płatność przekazana zostanie na konto Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się
do uregulowania należności w ciągu 30- tu dni od daty wpływu prawidłowej faktury
do Zamawiającego i pod warunkiem prawidłowej dostawy towaru, przelewem
bankowym na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury.
VII.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.
VIII.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania,
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz
do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,
cyfrowych
odwzorowań
dokumentów
oraz
informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień
tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi
150 MB.
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6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań
dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty
elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości
zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/
oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż
oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
przetargi.zoz.szydlowiec.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe
odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań
dokumentów
za
pomocą
poczty
elektronicznej,
na
adres
email
przetargi@zoz.szydlowiec.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań
dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych
w SWZ.
IX.

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Cezary Sierawski
e-mail: przetargi@zoz.szydlowiec.pl
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X.
1.

2.

3.

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
XI.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: PDF, .doc., .docx, .rtf, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik
z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie
miniPortal.uzp.gov.pl.
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym
kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder
zawierający dokumenty składające się na ofertę.
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną
część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest,
wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art.
11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu
na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
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6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
i spełnieniu warunków o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie należy
złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę (załącznik nr 3).
7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta
z 1 t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które
można odczytać i powielić przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty
należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
8. Do oferty należy dołączyć:
8.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru;
8.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.
- pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa
zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie
common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub
uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego
do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy;
8.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8.4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
i spełnieniu warunków o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 i 3a do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
8.5. Następujące przedmiotowe środki dowodowe:
I.
Dotyczy dostawy defibrylatora
W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy
złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, tj. certyfikat CE
właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność
z dyrektywą 93/42/EEC.
II.
Wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz
z ofertą. Wraz nie złożenia w/w dokumentów Zamawiający wezwie
do uzupełnienia.
9. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
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11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w ust. 8 pkt 8.1., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów.
12. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje
mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które
to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez
upełnomocnionego.
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie
do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy
służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów
oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
15. 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 podmiotowych
środków dowodowych.
16. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym
czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia.
17. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1
SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.
18. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
19. Jeżeli wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio
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do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie
lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
20. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych podmiotowych środków dowodowych.
21. Jeżeli złożone przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu,
który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla
oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów
selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub
dokumentów.
22. Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
23. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

XII.

Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem. Sposób złożenia oferty opisany został
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2022, do godz. 1000.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy
na ekranie sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email
użytkownika. Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny
przy ewentualnej zmianie bądź wycofaniu oferty.
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
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8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Składanie dokumentów innych niż oferty:
9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków
(innych niż ofert - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany
w pkt 1) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
b) poczty
elektronicznej
na
adres
poczty
Zamawiającego:
przetargi@zoz.szydlowiec.pl
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany
w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę
wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego
funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się,
że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty
elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone
skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
9.2. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w pkt. 9 lit b)
SWZ dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki.
9.3. Zamawiający
dopuszcza
również
możliwość
składania
dokumentów
elektronicznych innych niż oferta za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w pkt 9 lit b) SWZ adres poczty elektronicznej.
9.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
XIII.

Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2022, o godzinie 1100.
2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
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4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte;
4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie
ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
XIV.

Informacja o warunkach wykluczenia i udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału określonych w SIWZ,
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art.. 108
ustawy pzp,
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp.
1.1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z Wykonawców musi spełnić warunki określone w ust. 1.
1.2.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienie z zastrzeżeniem postępowania art. 110
i 111 ustawy pzp.
2. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
 Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi
stosowne zaświadczenie o:
 niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS;
 niezaleganiu z opłacaniem podatków - US.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
 Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
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XV.

Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych

Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie
niepodlegania wykluczeniu.
1. W zakresie wykonania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 273 ustawa PZP, Wykonawca przedkłada:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione
i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione)
do reprezentowania Wykonawcy. Stosowane oświadczenie zawarte jest we wzorze
stanowiącym zał. nr 3a do SIWZ
2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 Wykonawca
przedkłada:
a) Oświadczenie o braku podstawa do wykluczenia z postępowania - wypełnione
i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – Załącznik
nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymaganie przez zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe.
 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt. 2 ppkt a lub
są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie,
chyba
że
oferta
wykonawcy
podlega
odrzuceniu
bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt. 2 ppkt a.
 Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt a
budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio
do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych
w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia,
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
 W przypadku wspólnie ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o których mowa ust. 1 i 2 składa każdy Wykonawca.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 – m-ce przed jego złożeniem.
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4.

5.

6.

7.

2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej jednostki organizacyjnej ZUS lub
właściwej placówki KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega w płaceniu
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie atr. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp,
sporządzony nie wcześniej niż 3 – m-ce przed jego złożeniem jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. u. z 2020 r. poz.
1076) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (zał. nr 5).
Zamawiający będzie żądał złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
4.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia
wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, tj. certyfikat CE właściwy dla
urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą
93/42/EEC.
4.2.Wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz
z ofertą. W razie nie złożenia w/w dokumentów Zamawiający wezwie
do uzupełnienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 lit. b składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub dokumenty te nie odnoszą się
do wszystkich przypadków, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie
ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie
ust. 5 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
8. Jeżeli Wykonawca wspólnie ubiegają się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy.
Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnym
należy dołączyć do pliku zawierającego ofertę.
9. Podmiotowe środki dowodowe oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej w postaci elektronicznej opatrzonej
elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisane zaufanym lub osobistym,
w zakresie i w sposób określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.
XVI.

Opis części zamówienia jeżeli dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

XVII.
Informacja dotycząca ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza oferty wariantowej.
XVIII.

XIX.

Informacja w zakresie zatrudnienia (dotyczy usług)
- nie dotyczy

Informacje o zastrzeżeniach ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94.
- nie dotyczy

XX.
Wymagania dotyczące wadium w tym kwoty.
Zamawiający nie wymaga wadium.
XXI.

Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt. 7, 8 – nie przewiduje
XXII.

Informacja dotyczące walut obcych

Wszelkie rozliczenia będą prowadzone tylko PLN.
XXIII.
Informacja o wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie będzie prowadził postępowania w formie aukcji elektronicznej.
XXIV.

Informacja o wymogach lub złożeniu oferty w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty
w sytuacji określonej w art. 93.
- nie dotyczy
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XXV.
Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXVI.

Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku
do którego zachodzą którykolwiek okoliczności o których mowa w art. 108 ust. 1
ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:
1.1.będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa
w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
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2.

3.
4.

5.

6.

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
1.4.wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
1.5.jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
1.6.jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przewiduje następujące podstawy wykluczenia wskazane w art. 109
ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
2.1.w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury;
Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolności lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia
zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych
wykonawców.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
XXVII.

Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty
podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów
i usług (VAT).
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż
dwa miejsca po przecinku.
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3. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług
(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego
na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej
stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd
w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe
przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2
pkt 3 pzp).
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich (PLN).
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość
właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.
XXVIII.

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów
i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzucenia
Zamawiający stosował będzie się do kryteriów i wybierze ofertę, która uzyska
najwyższą łączną ilość punktów.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej
oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów,
wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów
zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie
ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
6. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:
6.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
6.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
6.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
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7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą
określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,
do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody
na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu,
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki
do unieważnienia postępowania.
10. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w%)

Dostawa defibrylatorów
1.

Cena (C)

60

2.

Parametr punktowy 1 – dwufazowa fala
defibrylacji w zakresie energii
Parametr punktowy 2 – Szerokość papieru

20

3.

20

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
10.1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
𝐂𝐧

𝑪 = 𝐂𝐛 x 60 pkt
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
10.2. Kryterium ,, Parametr punktowy 1 (P1)” – dotyczy dostawy defibrylatora
Kryterium „Parametr punktowy 1 (P1)” – Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie
energii:
do 200 J – 0 pkt.
do 360 J – 20 pkt.
10.3. Kryterium ,, Parametr punktowy 2 (P2)” - dotyczy dostawy defibrylatora
Kryterium „Parametr punktowy 2 (P2)” – Szerokość papieru
do 80 mm – 0 pkt.
powyżej 95 mm – 20 pkt.
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10.6. Za najkorzystniejszą w danej grupie zostanie uznana oferta Wykonawcy, który
spełni wszystkie postawione niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie
największą liczbę punktów (O) stanowiących sumę punktów, przyznanych
w ramach każdego z podanych kryteriów wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem:
O = C + P1 + P2
gdzie: C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium ,,cena’’
P1 - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium ,,Parametr punktowy 1 (P1)
P2 - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium ,,Parametr punktowy 2 (P2)
XXIX.

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane
w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
które stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy
wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
XXX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1.niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;
19

2.2.zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone
są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.
XXXI.

Załączniki do SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
– Załącznik Nr 1;
2) Formularz ofertowo/cenowy - Załącznik nr 2;
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik Nr 3;
4) Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 3a
5) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 4.
6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
załącznik nr 5.
7) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – załącznik 6;
Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące załączniki do SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formularz ofertowo/cenowy – zał. nr 2.
Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – załącznik 6.
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczące braku
podstaw do wykluczenia z postępowania- zał. nr 3.
Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 3a
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 4.
W celu
potwierdzenia
zgodności
oferowanego
przedmiotu
zamówienia
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz
z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, tj. certyfikat CE właściwy dla urządzeń
/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC.
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W terminie nie krótszym niż 5 dni Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej do złożenia załączników i zaświadczeń:
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej grupy
kapitałowej - zał. nr 5.
8. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
9. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS.
10. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków- US.
7.
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