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DEFINICJE 
 
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o: 
 
Post ępowaniu 
o udzielenie 
zamówienia   – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze 

publicznego ogłoszenia o zamówieniu publicznym w celu dokonania 
wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie 
zamówienia publicznego; 

 
Specyfikacji  
lub SWZ   – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami; 
 
Ustawie Prawo 
zamówie ń publicznych  
lub ustawie Pzp.  – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) wraz  
z aktami wykonawczymi do tej ustawy; 

 
Zamówieniu   – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między 

Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez 
Zamawiającego od wybranego Wykonawcy robót budowlanych, dostaw 
lub usług; 

 
Zamawiaj ącym  – należy przez to rozumieć Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy  

ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań; 
 
Wykonawcy   – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na 
rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę 
produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

 
Dostawach  – należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy 

ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być 
przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 
dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcjo zakupu, 
które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 

 
 
Załączniku   – należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany i dołączony do 

Specyfikacji, stanowiący jej integralną część. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o warto ści zamówienia poni żej progu unijnego 

 
 

   Strona 3 z 22 

SPIS TREŚCI  
 

 
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ............................................................................................. 4 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ........................................................................................................... 4 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........................................................................................................ 4 

IV. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ............................................................................................ …5 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA .................................................................................................... 6 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  ................................................................................... 6 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .............................................................................................. 8 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ .......................................... 9 

IX. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  ...............................................................................................10 

X. 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 ......................................................................................................12 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ............14 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .............................................................................................................15 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ..............................................................................................15 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ..................................................................................15 

XV. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT ........................................................................................................16 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY .................................................................................................16 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT ................................................17 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ....................................18 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .......................19 

XX. WZÓR UMOWY ..................................................................................................................................19 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ........................................................................................19 

XXII. AUKCJA ELEKTRONICZNA ..............................................................................................................20 

XXIII. PODWYKONAWSTWO ....................................................................................................................20 

XXIV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....................................................................................................20 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o warto ści zamówienia poni żej progu unijnego 

 
 

   Strona 4 z 22 

I. NAZWA  ORAZ  ADRES  ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu 
ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań 
 

II. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp o warto ści  poni żej progu unijnego . Zamawiający 
udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 
oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera 
najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji . 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

3. Postępowanie będzie prowadzone przy użyciu:  
a) Platformy e-Zamówienia UZP, miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  , 
b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – adres skrzynki ePUAP Zamawiaj ącego: 

/SZPITALRASZEJA/SkrytkaESP 
4. W post ępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi ędzy Zamawiaj ącym  

a Wykonawcami odbywa si ę także przy u życiu poczty elektronicznej 
efilipiak@raszeja.poznan.pl  . Wyjątkiem jest składanie ofert, które składa si ę za pomoc ą 
ePUAP, zgodnie z dalszymi zapisami SWZ . 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
dr Norbert Gill oraz mgr Ewa Filipiak-Kozłowska 
e-mail: efilipiak@raszeja.poznan.pl  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://raszeja.poznan.pl/ . 

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  
nast ępujących  formularzy: „Formularz do zło żenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
oraz do „Formularza do komunikacji”.  

6. 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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania  
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 
150 MB.  

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

9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 
SWZ - Załącznik Nr 5 do SWZ . Dane postępowanie można wyszukać również na Liście 
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 
głównej z zakładki Postępowania. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup urządzenia do diagnostyki słuchu dla potrzeb 

Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach 

i jego parametrach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku nr 2 do SWZ 
stanowiącym jej integralną część. 

3. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ  wymaga podania przez Wykonawcę nazwy handlowej 
oferowanego przez Wykonawcę produktu oraz nazwy producenta – wypełniony i podpisany 
Załącznik nr 2 do SWZ  należy zło żyć wraz z ofert ą. 

4. Zamawiający nie  dopuszcza  możliwości złożenia ofert częściowych. 
5. Ofertę można składać w odniesieniu do całości zamówienia.  
6. Miejscem dostawy jest:  
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Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 
ul. Mickiewicza 2, 60-834 Pozna ń 

7. W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu 
zamówienia pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
Wykonawcę (jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
Wykonawców lub jego produktów), należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 99 ust. 5 ustawy 
Pzp, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny  
i zrozumiały sposób. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania  
w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakimi mają 
odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych  
w tych dokumentach, a ich kryteria w celu oceny równoważności wskazane są w opisie 
przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, 
pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza 
się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie 
takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania 
określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia 
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
W przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  
w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. 

8. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy Pzp., posłużył 
się następującym kodem oraz nazwą określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

 
Kod  Nazwa 

33100000-1  Urządzenia medyczne  
 
9. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego.  
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamawianych produktów we wskazane miejsce przez 

Zamawiającego.  
11. UWAGA: Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiaj ący mo że uniewa żnić niniejsze 

post ępowanie o udzielenie zamówienia, je żeli środki publiczne, które Zamawiaj ący 
zamierzał przeznaczy ć na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia, nie zostały mu 
przyznane, a mo żliwo ść uniewa żnienia post ępowania na tej podstawie została 
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w post ępowaniu prowadzonym w trybie 
podstawowym. 

 

IV. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI  DOWODOWE 

 
1. Zamawiaj ący żąda od Wykonawcy nast ępujących przedmiotowych środków dowodowych:  

a) ulotki lub katalogi lub opisy przedmiotu zamówienia , dokumentacje 
techniczne, instrukcje obsługi w języku polskim potwierdzaj ące wymagane 
parametry zamawianego sprzętu medycznego/przedmiotu zamówienia (jeśli 
oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, to Wykonawca 
dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski);  

b) dokumentu stwierdzającego dopuszczenie zaoferowanego przedmiotu 
zamówienia do obrotu i używania określony w ustawie o wyrobach medycznych 
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w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 974 z późn. zm.) oraz dyrektywami Unii Europejskiej.  

 
UWAGA: 
Wraz z ofert ą Wykonawca musi zło żyć w/w przedmiotowe środki dowodowe . 
 
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiaj ący przewiduje uzupełnienie przedmiotowych 
środków dowodowych. 
 

V. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin realizacji zamówienia: dostawa do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania  umowy.  
2. Termin wykonania zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego bez uwag. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie sprawnego przebiegu 
dostawy i montażu przedmiotu zamówienia, aby najpóźniej w dniu wykonania zamówienia, 
przystąpić jedynie do odbiorów końcowych bez uwag. Wykonawca ubiegający się o 
przedmiotowe zamówienie, powinien tak zorganizować dostawę przedmiotu zamówienia i jego 
montaż, aby nie utrudniało to pracy innym osobom, a tym samym umożliwiało wykonanie 
zamówienia, z zachowaniem terminów przewidzianych SWZ.  

 

VI. PODSTAWY  WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegaj ą wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ustawy Pzp . Z post ępowania o udzielenie zamówienia wyklucza si ę 
Wykonawc ę: 
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, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 
ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 
1559 i 2054), 
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) powierzenia 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 oraz z 2020 r. poz. 2023), 
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; 
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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; 

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 wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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. 

2. Z post ępowania o udzielenie zamówienia Zamawiaj ący wyklucza równie ż Wykonawc ę: 

1) zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, 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 ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności.  
2) zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp  - 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.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 
Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w powyższym pkt 
3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa  
w powyższym pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 
wykonawcę. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę podlegającego 
wykluczeniu z postępowania.  

 

VII. WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące: 
 

a) zdolno ści do wyst ępowania w obrocie gospodarczym  – Zamawiający nie okre śla 
tych warunków . 
 

b) uprawnie ń do prowadzenia okre ślonej działalno ści gospodarczej lub zawodowej,  
o ile wynika to z odr ębnych przepisów – Zamawiający nie okre śla tych warunków . 

 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  – Zamawiający nie okre śla tych warunków . 

 
d) zdolno ści technicznej lub zawodowej  – Zamawiający nie okre śla tych warunków . 

 
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: 

„spełnia – nie spełnia”  na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający 
przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP 
obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, o którym 
mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony, przed ww. dniem zgodnie z treścią  
§ 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 
roku, w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP  
z 8 czerwca 2017 r., poz. 15). 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów - propozycję zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do 
SWZ. Zobowiązane złożone w innej formie niż proponowana w Załączniku nr 7 do SWZ  musi 
zawierać wszystkie wymagane w nim informacje. 

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w powyżej, potwierdza, 
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
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1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy. 

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

9. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań dotyczących: 
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub 
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby. 

 

VIII. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH  WRAZ  Z OFERTĄ 

 
1. FORMULARZ OFERTY  wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SWZ  zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zaoferowany 
okres gwarancji, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, 
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru 
umowy, który winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  wypełniony i sporządzony  
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, który winien być złożony w formie 
oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

 
UWAGA:  Ww. załącznik nie podlega procedurze uzupełnienia i z tego względu niezłożenie opisu 
oferowanego przedmiotu spowoduje odrzucenie oferty. Nadto, wszystkie pozycje opisu muszą być 
wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty. Opis winien zawierać istotne elementy będące 
przedmiotem przyszłej umowy tj. nazwy bądź inne wyczerpujące dane techniczne wymagane  
i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach opisu oferowanego wyrobu, 
umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu, w celu 
weryfikacji ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia. 
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3. OŚWIADCZENIE do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4  do SWZ  o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi 
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
odpowiednio na dzień składania ofert. Oświadczenie winno być złożone w formie oryginału 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, składa 
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu.  
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 3, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby. 

 
4. PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 

1) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca; 
2) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 

Treść pełnomocnictwa winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie 
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się 
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Wszelka 
korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 

5. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO, w przypadku, gdy Wykonawca, polega na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
 

6. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wskazane w Rozdziale IV SWZ (PRZEDMIOTOWE 
ŚRODKI DOWODOWE). 

 

IX. PODMIOTOWE ŚRODKI  DOWODOWE 

 
1. Zamawiaj ący wezwie Wykonawc ę, którego oferta zostanie najwy żej oceniona do zło żenia  

w terminie nie krótszym ni ż 5 dni, aktualnych na dzie ń złożenia nast ępujących środków 
dowodowych: 
 
1) 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 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.  
 

2) INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU S ĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI 
I INFORMACJI O DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ LUB INNEGO WŁA ŚCIWEGO 
REJESTRU w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana 
do jego reprezentowania przez właściwe osoby i zgodnie z zapisami wynikającymi z wpisów 
do właściwego rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowi ązany do zło żenia 
dokumentu, je żeli Zamawiaj ący mo że je uzyska ć za pomoc ą bezpłatnych 
i ogólnodost ępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umo żliwiaj ące dost ęp 
do tych dokumentów. 

 
3) OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 109 UST. 1 Pzp  o niepodleganiu 
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wykluczeniu z post ępowania. 
 
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, składa się w formie 
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej. 

 
W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach  
art. 118 Pzp, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.  

 
2. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane 
umożliwiające dostęp do tych środków; 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność. 

5. 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. 

6. Podmioty zagraniczne  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2): 

a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju w 
którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 
1,2 Pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed jego złożeniem, 

b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, ż nie otwarto jego likwidacji, nie 
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarła układu  
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona  ani nie znajduje się on 
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej  
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
powyższych dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków  
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp 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, 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy wystawionym nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem. 
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Pzp, mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 6 stosuje się 
odpowiednio. 

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ,  
w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Pzp. 
Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
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X. INFORMACJE  O ŚRODKACH  KOMUNIKACJI  ELEKTRONICZNEJ,  PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH  ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ  SIĘ Z WYKONAWCAMI,  ORAZ  

INFORMACJE  O WYMAGANIACH  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH  

SPORZĄDZANIA,  WYSYŁANIA  I ODBIERANIA  KORESPONDENCJI  ELEKTRONICZNEJ 

 
1. Ofertę oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formie elektronicznej opatrzone 

podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej. 

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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

3. Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, 
zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki 
dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 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 i 1517), z zastrzeżeniem formatów, 
o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane 
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.  W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się ten dokument. 

8.  W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w 
postaci papierowej.  

9.  Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. powyżej, dokonuje:  
1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) w przypadku przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. powyżej może dokonać notariusz.  
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10. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez 
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w 
postaci papierowej. 

12. Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. powyżej, dokonuje: 
1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 
dotyczą; 

2) w przypadku przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 
ust. 2, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca; 
4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. powyżej może dokonać również notariusz. 
13. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

14. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące 
wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 
a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 
nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 
tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 
15. Zalecenia dotycz ące sporz ądzania dokumentów elektronicznych:  

Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców po winny by ć zgodne  
z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)  
ze szczególnym wskazaniem na .pdf  

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje 
wykorzystanie jednego z formatów: .zip.7Z  

3) Wśród formatów powszechnych a NIE wyst ępuj ących  w rozporządzeniu 
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages Dokumenty zło żone w takich 
plikach zostan ą uznane za zło żone nieskutecznie . 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 
profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości 
plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu 
osobistego, który wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie 
ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć wewnętrznym podpisem 
XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 
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łącznie z dokumentem podpisywanym. 
7) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować przepisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów  
w weryfikacji plików. 

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody 
podpisania plików oferty. 

9) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 
zamiast SHA1. 

10) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 
podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

11) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 
znacznikiem czasu. 

12) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zamian w plikach po 
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty  
w postępowaniu. 

XI. INFORMACJE  O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
2. Postępowanie będzie prowadzone przy użyciu:  

a) Platformy e-Zamówienia UZP, miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  , 
b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – adres skrzynki ePUAP Zamawiaj ącego: 

/SZPITALRASZEJA/SkrytkaESP 
3. W post ępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi ędzy Zamawiaj ącym  

a Wykonawcami odbywa si ę także przy u życiu poczty elektronicznej 
efilipiak@raszeja.poznan.pl  . Wyjątkiem jest składanie ofert, które składa si ę za pomoc ą 
ePUAP, zgodnie z zapisami SWZ . 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
dr Norbert Gill oraz mgr Ewa Filipiak-Kozłowska 
e-mail: efilipiak@raszeja.poznan.pl  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://raszeja.poznan.pl/ . 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
5. Wszelka korespondencja, pisma, wnioski, dokumenty, przekazywane Zamawiaj ącemu przez 

Wykonawców winne by ć opisane: dotyczy post ępowania SR/XV-270-23-EFK/22 . 
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 6, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SWZ, o którym mowa w ust. 6. 

9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa  
w ust. 6, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

11. W  zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 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 z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ  

 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Składając ofertę Wykonawca jest nią związany do dnia 28.12.2022 r. 

XIII. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM   

 
Zamawiający nie  wymaga  wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie. 

XIV. OPIS SPOSOBU  PRZYGOTOWYWANIA  OFERT 

 
1. Wymagania ogólne 

1) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę 
2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
3) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożona za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, w formie dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii 
dokumentu zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej specyfikacji. 

4) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6) Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę 
składają wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia 
do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika. 
 

2. Zmiana lub wycofanie oferty 
1)  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty. ZMIANA oferty powoduje automatycznie Wycofanie poprzednio złożonej oferty. 
2) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.  

 
3. Wykonawca zobowi ązany jest przygotowa ć i zło żyć ofert ę wg poni ższych zasad: 

3.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do zło żenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku”  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowi ązany jest poda ć adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty 
elektronicznej , na których prowadzona będzie korespondencja związana  
z postępowaniem. 

3.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.   
3.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
3.4. Sposób złożenia oferty, w tym szyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
3.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

3.6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a 
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 
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3.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
3.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 
został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

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

3.10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
z zastrzeżeniem. 

XV. SKŁADANIE  I OTWARCIE  OFERT 

 
1. Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami 

niniejszej SWZ. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2022 roku o godz. 08:00  
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.11.2022 roku o godz. 08:30 za pośrednictwem 

miniPortalu.  
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  

i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://raszeja.poznan.pl/  informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania https://raszeja.poznan.pl/   informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XVI. OPIS SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia Załącznika nr 1 i Zał ącznika nr 2 do SWZ . 
2. Cena oferty musi zostać obliczona w następujący sposób: 

2.1. Cenę globalną należy podać w Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) . 
2.2. Zamawiający wymaga, aby obliczona ostateczna cena oferty obejmowała wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
2.3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
2.4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności (związania) oferty. 

3. Cena ofertowa to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r., 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178). 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasady 

zaokrąglania- końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 
się do 1 grosza). 

6. Sposób zapłaty i rozliczeń za realizację przedmiotu zamówienia został określony we wzorze 
umowy. 

7. Jeżeli została 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 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. 

8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
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3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

 
Sposób wyliczania ceny (Zał ącznik nr 2 do SWZ): 
 
Sposób wyliczania wartości brutto: 
ilość x cena jednostkowa = wartość netto 
wartość netto x %VAT = kwota VAT (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) 
wartość netto + kwota VAT = wartość brutto 
 
Końcową wartość netto należy wyliczyć sumując w kolumnie 7 (wartość netto) poszczególne pozycje 
oferowanego asortymentu.  
Końcową wartość brutto należy wyliczyć sumując w kolumnie 8 (wartość brutto) poszczególne pozycje 
oferowanego asortymentu. 

XVII. OPIS KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  PRZY 

WYBORZE  OFERTY, WRAZ  Z PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH KRYTERIÓW   
I SPOSOBU  OCENY OFERT 

 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów: 

 
 

1) CENA    – 60 % 
 
Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru: 
 

       Cena najta ńszej oferty brutto  
Cena =                                                                           x 60  

         Cena badanej oferty brutto  
 

 
2) TERMIN GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY 

NA DOSTARCZONY SPRZĘT  – 20 % 
 
Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru: 
 
 

 
 

 
 

 

a) Wykonawca zobowiązany jest podać termin w pełnych miesiącach, jeden dla całego 
przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie/części, na którą składa ofertę,  

b) Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady (wymagany przez Zamawiającego) wynosi  
24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,  

c) Maksymalny okres gwarancji i rękojmi za wady (wymagany przez Zamawiającego) wynosi  
48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,  

d) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi za wady 
krótszy niż 24 miesiące,  

e) W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi za wady dłuższy niż  
48 miesięcy, dla potrzeb obliczania punktacji, okres gwarancji i rękojmi za wady będzie 
traktowany jak 48 miesięcy,  

f) W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gw arancji i r ękojmi za wady, 
Zamawiaj ący uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres gwarancji i  rękojmi za 

Termin gwarancji i 
rękojmi = 

Termin gwarancji i  rękojmi badanej 
oferty 

x 20  
Termin gwarancji i r ękojmi najd łuższy 
spo śród zło żonych ofert 
 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o warto ści zamówienia poni żej progu unijnego 

 
 

   Strona 18 z 22 

wady wymagany przez Zamawiaj ącego, tj. 24 miesi ące i Wykonawca uzyska 0 punktów , 
g) Okres r ękojmi i gwarancji zawsze winny w ofercie wynosi ć tyle samo.  

UWAGA: w cz ęści tej wszystkie pozycje musz ą posiada ć taki sam okres gwarancji  
i rękojmi.  

 
 

3) PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE – 20 % 
 
Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru: 
 

Ilość punktów oferty badanej  
     za parametry techniczne  

Parametry =                                                               x 20  
  Najwy ższa ilo ść punktów  
   za parametry techniczne  

 
 
Maksymalna ilo ść punktów do otrzymania w ramach wszystkich ocenianych 
parametrów urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 wynosi: 
 

− Urządzenie do diagnostyki słuchu – 1 szt. – 20 punktów . 
 
UWAGA: Punkty za w/w kryterium parametrów techniczn o-użytkowych b ędą sumowane a ich 
łączna ilo ść podstawiana do wzoru.  
 
2. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzony ranking złożonych ofert. 
3. Oferty oceniane będą % lub punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu 

kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100% lub punktów.  
4. Oferta z najwyższą ilością % lub  punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
5. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych % lub punktów.  
6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość % 

lub punktów. 
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 8, zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego 
ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

11. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena 
lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę lub koszt. 

XVIII. INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY 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 

ustawy 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. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia 
przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.  

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów 
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wskazanych w pkt 1 w okolicznościach, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 
spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 
albo unieważnić postępowanie. 

5. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ . 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych  
w w/w wzorze umowy. 

XIX. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XX. WZÓR UMOWY 

 
Warunki umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest Załącznikiem nr 6 do SWZ , a zarazem 
stanowi jej integralną część. 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  W TOKU  POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 

 
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 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie 
umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do 
której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej.  

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy Pzp, wskazane w art. 505 i nast. ustawy Pzp. 
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XXII. AUKCJA  ELEKTRONICZNA 

 
Zamawiający nie  przewiduje  możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXIII. PODWYKONAWSTWO 

 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
2. Zgodnie z art. 462 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie dostawy. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 

 

XXIV. INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie przewiduje  możliwości zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 

ustawy Pzp. 
3. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości przedstawienia oferty wariantowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje  możliwości rozliczenia w walutach obcych. 
5. Zamawiający nie przewiduje  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
6. Zamawiający nie ponosi  odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 
7. Zamawiający nie planuje  zorganizowania zebrania Wykonawców. 
8. Niniejszą Specyfikację przygotowano m.in. w oparciu o następujące akty prawne: 

a) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 
1710 z późn. zm.); 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 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 z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 2452); 

c) Rozporządzenie 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 poz. 2415); 

d) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie 
aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 
wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2021 poz. 1177); 

e) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2021 poz. 
1655); 

f) ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 902); 
g) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2021 poz. 2459). 

9. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz ądzenia o ochronie danych informuj ę, że: 
� administratorem danych osobowych jest: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei  

w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Pozna ń, tel.: (61) 848-10-11, faks: (61) 848-49-90, 
strona internetowa:  https://raszeja.poznan.pl/ ; 

� Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei  
w Poznaniu:  inspektorochronydanychosobowych@raszeja.poznan.pl   tel. (61) 22-45-
227; 

� dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w oparciu  
o ustawę Pzp w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
na zakup i dostaw ę urządzenia do diagnostyki słuchu dla potrzeb Szpitala M iejskiego 
im. Franciszka Raszei w Poznaniu, o sygnaturze SR/X V-270-23-EFK/22 prowadzonym  
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w trybie podstawowym ; 
� w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia Zamawiający może przetwarzać dane osobowe niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 
pracownika; 

� odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą Zamawiający oraz 
osoby upoważnione przez Zamawiającego (Administratora), podmioty przetwarzające dane  
w imieniu Zamawiającego oraz podmioty w zakresie w jakim Administrator będzie do tego 
zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowa Izba Odwoławcza, organy kontrolujące. 
Ponadto odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp, przy czym zasada 
jawności, o której mowa w ustawie Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych,  
z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o 
których mowa w ustawie Pzp, stosuje się odpowiednio; 

� dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji 
międzynarodowej; 

� dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami 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. Okres 
przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie 
danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

� dane osobowe będą przechowywane dla celów podatkowych przez okres 5 lat licząc od 
końca roku, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy lub w którym upłynął 
termin zobowiązania podatkowego;  

� ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). Art. 5 ust. 1 pkt. 1: Dokumentacja powstająca w organach 
państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, a także napływająca do nich, jest 
przechowywana przez te organy i jednostki organizacyjne, a następnie: dokumentacja 
stanowiąca materiały archiwalne jest przekazywana niezwłocznie po upływie 25 lat od jej 
wytworzenia do właściwego archiwum państwowego, o ile organ lub jednostka organizacyjna 
nie przekazały wcześniej materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.  

� Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, przy czym 

jeżeli wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy 
czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy  
w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu, o 
którym mowa w art. 74 Pzp 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, 
przy czym wystąpienie z powyższym żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu 
Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie 
na adres wskazany w pkt 9. 

� z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych 
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Wykonawcy nie przysługuje: 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
� Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; 
� obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych 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; 

� dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
przedmiotem profilowania; 

� w przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę danych osobowych osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania osób, których dane zostały udostępnione 
Zamawiającemu o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych kontaktowych 
Zamawiającego oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszym paragrafie, 
chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO. 

� w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki wynikające z RODO, w szczególności 
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 
dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
lub art. 14 RODO o następującej treści:  
OŚWIADCZAMY , że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
 
chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO. 

 
W innych sprawach, nieuregulowanych w niniejszej SW Z, mają zastosowanie przepisy  
ustawy Pzp. 
 

ZATWIERDZAM 
 

 
 
 
 
 
Lista załączników do SWZ:  
 
���� Formularz oferty – Załącznik nr 1;  
���� Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2;  
���� Informacja dotycząca grupy kapitałowej – Załącznik nr 3;  
���� Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 4;  
���� Link do postępowania oraz ID postępowania – Załącznik nr 5 ; 
���� Wzór umowy – Załącznik nr 6;  
���� Zobowiązanie innego podmiotu – Załącznik nr 7;  
���� Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego – Załącznik nr 8;  
���� Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Wykonawcy w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Załącznik nr 9.  


