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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4 

21-560 Międzyrzec Podlaski 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
 

Zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczeń  
w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn.  

Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez 

doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  
w Łózkach 

 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie przepisów wydanych zgodnie  
z art. 11 ust. 8 Ustawy przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
 
 
 
 
 
Międzyrzec Podlaski, styczeń 2020 r. 
 
 
                                   Zatwierdził: 

          Dyrektor SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim 
         Wiesław Zaniewicz 
 

 

 

 

 
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia 
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1. Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 
 Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 
 NIP: 538-15-94-357, REGON: 000584484,  

  strona internetowa: www.spzozmc.pl, 
 adres e-mail: zamowienia@spzozmc.pl 
 tel/ fax: (83) 371 83 24; godziny urzędowania 7:30 ÷ 15:05 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Użyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcia: 

  „ustawa PZP”: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843). 

  „rozporządzenie”: rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

  „SIWZ”: niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

  „JEDZ”: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.  
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.  
Niniejsze zamówienie Zamawiający zakwalifikował jako dostawy. 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  
Wartości zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  
Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oznacza, iż cała procedura, 
w tym oferta, JEDZ, jak i wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, a także komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami, prowadzone są w formie elektronicznej poprzez Miniportal 
(https://miniportal.uzp.gov.pl/), platformę ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz pocztę 
elektroniczną Zamawiającego (zamowienia@spzozmc.pl). 

                   
Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury: 
1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy 

PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie, w formie JEDZ, w zakresie wskazanym w rozdziale 6 ust.1 i ust. 2 
SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod 
kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy PZP) oraz kryteriów oceny ofert, a 
dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza i niepodlegająca odrzuceniu, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada 
oświadczenia wstępne, a następnie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy PZP żąda przedłożenia 
dokumentów wymaganych w rozdziale 7 pkt. B SIWZ). 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 
Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców. 

3. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do SIWZ.  
 

3. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu medycznego i wyposażenia 

pomieszczeń dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim.  

http://www.spzozmc.pl/
mailto:zamowienia@spzozmc.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ „Opis 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Zestawienie minimalnych parametrów technicznych”. 

3. Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne 
Dodatkowy kod lub kody CPV: 
33167000-8 Lampy chirurgiczne 
33192000-2 - Meble medyczne 
33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne 
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji 
33158000-2 - Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej 
33186000-7 - Pozaustrojowe układy krążeniowe 
33196000-0 - Pomoce medyczne 
33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne 
33157000-5 - Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 
 
33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 
 
33168000-5 -Przyrządy do endoskopii, endochirurgii 
 
33112000-8 - Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski 
 
33123200-0 - Urządzenia do elektrokardiografii  
 

4. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje transport, wniesienie, rozładunek, ustawienie, instalację  
i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu. 

5. Oferowane wyroby muszą posiadać znak CE lub równoważny, być dopuszczone do obrotu i używania 
na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z ustawą o wyrobach medycznych. 

6. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2020 roku, nieużywany, 
kompletny, posiadający niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w 
języku polskim. 

7. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, na 
własny koszt i ryzyko. 

8. Urządzenia muszą posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach 
użyteczności publicznej. 

9. Wymagany minimalny okres gwarancji liczony od daty oddania sprzętu do eksploatacji, nie krótszy niż 
12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru bez uwag, potwierdzającego wykonanie umowy przez 
Wykonawcę. 
Oferowany okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z rozdziałem 15 niniejszej SIWZ.  

10. Wymagane w cenie oferty szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi 
dostarczonego urządzenia wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia, w terminie uwzględniającym 
czas pracy personelu.  

11. Wymagany maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 72 godzin w dni robocze (liczone 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 
Oferowany czas reakcji serwisu na zgłoszenie stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z rozdziałem 15 
niniejszej SIWZ.  

12. W ramach serwisu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić nieodpłatnie kompletną 
obsługę urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta, naprawy gwarancyjne oraz wykonywać 
okresowe przeglądy nie rzadziej niż co 12 miesięcy oraz wymagane pomiary i kontrole wynikające z 
odpowiednich przepisów o użytkowaniu urządzenia zgodnie z książką serwisową producenta. 

13. Wymagany czas naprawy – do 5 dni roboczych, liczonych od dnia następującego po dniu, w którym 
nastąpił moment reakcji. 

14. Wymagany okres dostępności części zamiennych – min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru. 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/lampy-chirurgiczne-2907
http://www.cpv.enem.pl/pl/33194100-7
http://www.cpv.enem.pl/pl/33158000-2
http://www.cpv.enem.pl/pl/33186000-7
http://www.cpv.enem.pl/pl/33196000-0
http://www.cpv.enem.pl/pl/33157000-5
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-i-przyrzady-uzywane-na-salach-operacyjnych-2899
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przyrzady-do-endoskopii-endochirurgii-2908
http://www.cpv.enem.pl/pl/33112000-8
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-do-elektrokardiografii-2723
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15. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 
urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, 
dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące 
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim 
muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione 
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem 
„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące 
materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie 
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się 
nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu 
zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy 
produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.  

16. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm 
europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

17. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy 
PZP, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że roboty budowlane, 
dostawy spełniają wymagania równorzędne. 

18. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.  

19. W przypadkach, gdy Wykonawca, z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać 
określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że ofertowane 
przez niego roboty budowlane, dostawy czy usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w 
terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności 
dokumentację techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego roboty 
budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone 
wymagania wskazane przez Zamawiającego. 

20. Użycie w SIWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka 
dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie 
przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że 
zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające 
zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 
dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do 
certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten 
brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca 
udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub 
kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 
zamówienia. 

21. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

22. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.  

23. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
24. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
25. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy 

PZP. 
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4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem znajdującym się w załączniku 

nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które ofertę może złożyć jeden Wykonawca. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w części lub częściach, na które 

Wykonawca składa ofertę. 
 

5. Termin wykonania zamówienia 
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.  
2. Za termin końcowy wykonania umowy uważa się dzień podpisania przez Strony bez uwag protokołu 

odbioru. 
3. Rozliczenie – zapłata, dokonana będzie jednorazowo po wykonaniu dostawy, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury, płatnej przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy (wskazany na fakturze) w 
terminie 60 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu.  

4. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Ogólne warunki umowy stanowią integralną część niniejszej SIWZ i zapisy w niej zawarte traktuje się 

jako warunki udzielenia zamówienia. 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy PZP. 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  
– Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
– Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
– Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, według art. 23 ustawy PZP. W takim 
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

4. Wykonawca musi wskazać w Oświadczeniu wstępnym (JEDZ) te części zamówienia, które zamierza 
powierzyć podwykonawcom (jeśli dotyczy) wraz z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę informacji w zakresie określonym w zdaniu 
poprzedzającym, Zamawiający oceni, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie w całości.  

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie publiczne.  

6. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

1) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 
ustawy PZP. 

2) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ.  
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, których złożenia Zamawiający wymaga od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
  

A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:  
1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć:  

1) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do SIWZ;  
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2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu JEDZ, zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
W celu ułatwienia Wykonawcy wypełnienie dokumentu JEDZ, Zamawiający podaje źródło publikacji 
instrukcji wypełnienia JEDZ : 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja.pdf  
a) oświadczenie JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na 
formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich. Analogiczny wymóg dotyczy 
JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.  

b) 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;  

3) pełnomocnictwo, określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy; 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – o ile dotyczy; 

5) dokument potwierdzający wniesienie wadium.  

  
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument JEDZ składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia.  

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.  

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa 
dokumenty JEDZ dotyczące podwykonawców.  

 
B) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:  
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  
 

Dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP, które Wykonawca 
złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego:  

1) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem); 

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem); 

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
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dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem); 
Uwaga: W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników. 

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem); 

5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
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 spłaty tych należności (w formie oryginału); 

6) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.  
(w formie oryginału). 

7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w powyższym Rozdział 7 B pkt. 6 SIWZ:  

a) pkt 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 oraz ust. 5 
pkt 5 i 6 ustawy PZP;  

b) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu,  
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

8) Dokumenty, o których mowa w powyższym Rozdział 7 B pkt. 7 lit. a i lit. b tiret drugi SIWZ, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w powyższym Rozdział 7 B pkt. 
7 lit. b tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 
terminu.  

9)  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie Rozdział 7 B pkt 7 SIWZ stosuje się 
odpowiednio.  

10) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).  

11) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia - na wezwanie Zamawiającego - dokumentów, o których 
mowa w Rozdziale 7 B pkt 1 - 4, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je 
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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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.). W tym celu zaleca się, aby 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 2 
ustawy PZP, zamiast złożyć wymagane dokumenty, wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego złożył dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego.  

 
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego:  
1) Wypełniony „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Zestawienie minimalnych parametrów 

technicznych” – wymaganych, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 
2) Katalog, ulotka, strona z katalogu lub folderu, kartę danych technicznych wystawioną przez producenta 

wyrobu lub inny dokument opisujący oferowany produkt szczegółowo opisujący oferowane parametry 
celem potwierdzenia jego parametrów zgodnie z opisem przedmiot zamówienia. 
 Zamawiający wymaga, aby składane dokumenty zawierały nazwę producenta, nazwę produktu lub nr 
katalogowy, tak by możliwa była jego jednoznaczna identyfikacja z produktem zaoferowanym  
w załączniku nr 1 do SIWZ – dotyczy wszystkich części. 

 
C) Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP:  
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór 
oświadczenia w Załączniku nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

 
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z Wykonawcami 

 
A. Informacje ogólne:  
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 

posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.  

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.  

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

4. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP.  

5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortal oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.  

 
B. Złożenie, zmiana i wycofanie oferty w postępowaniu:  
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortal.  
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2. 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 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 składając ofertę może na 
podst. art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzec informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nie później niż 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić, dlaczego 
zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego 
informacje spełniają łącznie trzy przesłanki: mają wartość gospodarczą, są nieujawnione do 
wiadomości publicznej oraz wykonawca podjął co do nich działanie niezbędne w celu zachowania ich 
poufności, pod rygorem uznania przez zamawiającego, że w/w zastrzeżenie będzie nieskuteczne. Ww. 
zastrzeżeniu nie podlegają informacje, które zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP podawane są do 
wiadomości podczas otwarcia ofert.  

3. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 
udostępnionych również na miniPortal. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortal.  

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty.  

 
C. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):  

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, 
wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się w formie elektronicznej poprzez 
Miniportal (https://miniportal.uzp.gov.pl/), platformę ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 
pocztę elektroniczną Zamawiającego – adres: zamowienia@spzozmc.pl. We wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 
(TED lub ID postępowania). 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Andrzej Tymoszuk,  
tel./fax: 83 371-83-24, e-mail: zamowienia@spzozmc.pl 

3.  Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający 
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 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 żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
D. Inne informacje:  
1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w ust. 1 uważa się za 

wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich 
treścią.  

mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SIWZ.  

5. Pytania należy kierować za pośrednictwem miniPortal (Formularz do komunikacji  Pytanie) lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@spzozmc.pl. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza 
na tej stronie.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.  

9. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.  
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  
11. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i będzie istotna, 

w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny 
ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym, że termin składania 
ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej.  

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację 
na stronie internetowej.  

13. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), 
Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców wskazanego w 
pełnomocnictwie.  

14. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ.  

 
9. Wymagania dotyczące wadium 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

Część 1 -  30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 
Część 2 -     8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 
Część 3 -  12 000,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 
Część 4 -    9 000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 
Część 5 -    1 500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
3. Warunki wniesienia wadium - wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu,  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018 poz. 110).  

mailto:zamowienia@spzozmc.pl
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Niezabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, Nr rachunku : 63 8039 0006 0000 0000 0455 0003 
z dopiskiem: „Wadium na ………………..” (wpisać nazwę postępowania oraz oznaczenie sprawy). 
Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. Z wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału 
dokumentu w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. 
Dokumenty, o których mowa muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest 
związany ofertą. 

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 
a) być wystawione na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 

21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, 
b) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on  

do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, 

c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym 
dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 

d) Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia 
wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie 
zamawiający dokona zwrotu wadium. 

e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń  
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,  
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,  
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 
10. Termin związania ofertą 

1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty 
wadium. 
 

11.  Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że:  
1) jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub inne 
dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (z wyłączeniem 
dokumentów i oświadczeń wskazanych w Rozdziale 7 A pkt 1 - 4 oraz z zastrzeżeniem w Rozdziale 9 
SIWZ), nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i 
przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia;  
2) w przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
zgodnie z pkt. 1 powyżej, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę 
albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia za zgodność z oryginałem;  
3) poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poświadczenia za zgodność z 
oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
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polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą;  
4) w przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z 
oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii 
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 
podwykonawcę.  

2. Oświadczenia składane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, a także przez podwykonawców, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez odpowiednio: tego wykonawcę, ten 
podmiot lub tego podwykonawcę, którego dotyczą, 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez danego Wykonawcę więcej niż 
jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.  
5. Oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale 7 A SIWZ.  
6. Wszystkie złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, muszą 

być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.   
 

12. Miejsce oraz termin składania ofert, otwarcie ofert 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.03.2020 r. do godz. 10.00 . 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2020 r., o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego,  

ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski.  
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortal  

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert.  
 

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej ceny ofertowej brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia dla każdej części, na którą składa ofertę oddzielnie w Formularzu 
ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 

2. Łączna cena ofertowa brutto wskazana w ofercie dla każdej części oddzielnie musi uwzględniać 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
 

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:  

 
1. Ocena ofert dokonana zostanie według następujących kryteriów dla każdej części oddzielnie:  

 
Sposób obliczania wartości punktowej ofert i ustalenia oferty najkorzystniejszej: 

Lp. KRYTERIUM: WAGA: 

1 Cena ofertowa brutto 60 % 

2 Okres udzielonej gwarancji 20 % 

3 Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 20 % 

R a z e m: 100 % 
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a. W ocenie ofert według kryteriów podanych w pkt. 1, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie 
przeliczona liczba uzyskanych punktów. 

b. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

c. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100. 
d. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną 

jako sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach. 
e. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną. 
 

2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianych kryteriów: 
Kryterium 1 - Cena ofertowa brutto: 
Kryterium oceniane według informacji podanych w formularzu ofertowym, w następujący sposób: 
 

liczba punktów oferty ocenianej = 

najniższa cena ofertowa brutto oferowana spośród 
wszystkich ofert podlegających ocenie  

cena ofertowa brutto zaoferowana  
w badanej ofercie 

x 60% 

 
Kryterium 2 –okres udzielonej gwarancji: 
 
W kryterium „okres udzielonej gwarancji " ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w 
„Formularzu Ofertowym” sporządzonej według wzoru jakim jest załącznik nr 2 do SIWZ, w następujący 
sposób: 
Jeżeli Wykonawca zaoferuje: 

a) 12 miesięczny okres gwarancji -  otrzyma 0 punktów, 
b) 24 miesięczny okres gwarancji -  otrzyma 10 punktów, 
c) 36 miesięczny okres gwarancji -  otrzyma 20 punktów. 

Jeżeli Wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres w niewłaściwy sposób, to 
Zamawiający przyjmie, że składając ofertę, Wykonawca oferuje okres gwarancji równy 12 miesiącom. 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszej niż 12 miesięcy oferta będzie 
odrzucona. 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy 
Wykonawca otrzyma 20 punktów. 
 

Kryterium 3 – czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: 
 
W kryterium „czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii okres gwarancji” ocena zostanie dokonana w 

oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). Oceniana będzie liczba 
miesięcy w następujący sposób.  

Jeżeli Wykonawca zaoferuje: 
a)  72 godziny -  otrzyma 0 punktów, 
b)  48 godziny -  otrzyma 10 punktów, 
c)  24 godziny -  otrzyma 20 punktów. 

Jeżeli Wykonawca nie poda czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ofercie lub poda czas reakcji 
serwisu w niewłaściwy sposób, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę Wykonawca oferuje czas 
reakcji serwisu równy do 72 godzin.  
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu dłuższego niż 72 godziny, oferta 
będzie odrzucona. 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu na czas równy lub mniejszy niż 24 
godziny, Wykonawca otrzyma 20 punktów. 
 

12. Informacja o formalnościach po wyborze oferty 
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1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, a także zamieści tę 

informację na swojej stronie internetowej. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może zawrzeć 
umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, o którym mowa powyżej, 
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

5. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej 
z projektem umowy, załączonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 
13.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
14.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 
 

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
2. Zmiana umowy: 
a) Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się we 

wzorze umowy. 
b) Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).  

 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenia zamówienia publicznego 
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak 
dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

3. Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo 
zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej. 
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4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone 
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Adres: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02 – 676 Warszawa. 

 
16.  Katalogi elektroniczne 
 
Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 
17.  Ochrona danych osobowych  
 
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”, Zamawiający informuje, że:  

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał 
w niniejszym postępowaniu;  
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: 3/2020/PN 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 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;  
5)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
PZP;  
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
7) Wykonawca posiada:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie narusza 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;  
8) Wykonawcy 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 przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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18.  Postanowienia końcowe  
 
Zamawiający nie przewiduje:  

- zawarcia umowy ramowej,  
- składania ofert wariantowych,  
- rozliczania w walutach obcych,  
- aukcji elektronicznej,  
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

19.  Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
 

Opis przedmiotu zamówienia / zestawienie minimalnych parametrów 
technicznych wymaganych  

 Załącznik nr 1 

Formularz oferty  Załącznik nr 2 

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(JEDZ) 

 Załącznik nr 3 

Wzór Umowy  Załącznik nr 4 

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  Załącznik nr 5 

Oświadczenie –  Grupa Kapitałowa  Załącznik nr 6 

 


