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Specyfikacja niniejsza zawiera: 

Nazwa części SWZ Nr strony/zał. 

Instrukcja dla Wykonawców 1-17 
Wzór Formularza Oferty 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

Projektowane postanowienia umowy 

Opis techniczny przedmiotu zamówienia – wymagania Zamawiającego  

(do wypełnienia przez Wykonawcę) 

Zał. Nr 1 

Zał. Nr 2 

Zał. Nr 3 

Zał. Nr 4 

 

 

 

 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE  

05-830 NADARZYN, UL. SITARSKICH 3   

Regon: 017185354;   NIP: 534-21-45-477   

Telefon: 022 729-81-28;  fax: 022 739-79-19   

Strona internetowa: zoznadarzyn.pl    

e-mail: kontakt@zoznadarzyn.pl 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://ezamowienia.gov.pl/ ocds-148610-27951cd0-bccb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1.  Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy  

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm), dalej 

„ustawa Pzp”.  

2.  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji  

   treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający przewiduje zaproszenie do negocjacji 3 Wykonawców, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu, spełniające w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert. W przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje nie mogą 

prowadzić do zmiany treści SWZ oraz dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które 

podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 
 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:      
CPV: 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne 

   33100000-1 Urządzenia medyczne 
 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest : Zakup, dostawa oraz montaż (uruchomienie) laseru 

okulistycznego dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Nadarzynie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis techniczny stanowiący załącznik nr 4 do 

SWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt.  

4. Przedmiot umowy obejmuje następujące czynności: 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-diagnostyczne-2728
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a. dostawa oraz instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu sprzętu medycznego w 

stanie gotowym do użytkowania. 

b. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji 

niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sprzętu,  

c. wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany 

części sprzętu wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną 

przez producenta wyposażenia, 

d. wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia 

określonych w specyfikacji warunków zamówienia, załącznikach do specyfikacji i ofercie 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem: 

- paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą 

następnego przeglądu, 

- kartę gwarancyjną, 

- deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu, 

- instrukcje obsługi w języku polskim – 1 egzemplarz w formie papierowej, 1 egzemplarz w 

formie elektronicznej 

- instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji, 

- niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, 

pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, o ile dotyczy, wykaz punktów serwisowych wraz z 

ustalonymi zasadami kontaktowania, 

- licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane), 

  Dokumenty w/w muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu 

przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. 

Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach 

technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta. 

7. Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując 

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 Pzp, 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez  

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

9. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp nie występują czynności, których wykonanie polega  

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1974 r. - 

Kodeks Pracy. 

10.  Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 

ustawy Pzp. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie zrealizowane będzie w terminie 15 dni od zawarcia umowy.   

 

V. OFERTY CZĘŚCIOWE/WARIANTOWE  

1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, tym samym nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Prawidłowa realizacja 

przedmiotu zamówienia uniemożliwia jego podział na części. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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VI. PODWYKONAWSTWO  

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

     Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę  kluczowych  

     zadań dotyczących zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1  

do SWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy 

ewentualnych podwykonawców, o ile są już znane.  
 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek 

obligatoryjnych określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek, 

wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

3. Zamawiający nie określa przesłanek fakultatywnych określonych w art. 109 ustawy Pzp.  

4. Samooczyszczenie Wykonawcy - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy 

Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu 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.  

4) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie 

są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 112 ustawy Pzp. 

 

IX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

 

1. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca 

potwierdzi brak podstaw do wykluczenia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia – 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. W ramach przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące 

dokumenty: 

1) Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia 

będącego wyrobem medycznym;  

2) Opis przedmiotu zamówienia w języku polskim w formie dokumentów handlowych (folder, 
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ulotka, katalog,), zawierający wyczerpujące dane techniczne oferowanego produktu 

potwierdzającego spełnienie wymogów zamawiającego, zawierający także numery 

katalogowe; 

3) Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA dotycząca 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

X.  INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych 

pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.  

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania 

konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje 

na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia 

określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w 

zakładce „Centrum Pomocy”. 

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących 

kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

6. Dokumenty elektroniczne o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia o którym mowa w pkt 

18.5 SWZ sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem 

rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.  

7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o 

którym mowa w pkt.5 SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:  

a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i 

przekazuje się jako załącznik), lub  

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do 

komunikacji”).  

8. 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 w nazwie pliku „Dokument 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną 

za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do 

komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności 

przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do 

komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj 

załącznik”). Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres 

e-mail:mbienkowski@zoznadarzyn.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu). W przypadku 

załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
mailto:mbienkowski@zoznadarzyn.pl
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wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem 

wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 

udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu 

i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane 

dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym 

podpisem (typ wewnętrzny). 

10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie 

wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na 

Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy  do komunikacji” służących do zadawania 

pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta 

uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.  

11.  Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 

zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  

12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 

wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 

Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin 

Platformy e-Zamówienia, a mianowicie:  

1. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:  

a) Komputer PC:  

b) Tablet/Telefon:  

− parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD,  

− zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, 

OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,  

− zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub 

nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, albo  

− parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,  

− przeglądarka Chrome 61 lub nowa  

2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce 

obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies. 

3. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu 

odbioru danych:  

a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2; 

b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-

8; 

c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane 

zapisywane są z dokładnością co do sekundy.  

14. W  przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- 

Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem 

telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie 

internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.  

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym 

błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też 

okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych. 

 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Michał Bieńkowski; Tel. 

22 729-81-28; adres e-mail: mbienkowski@zoznadarzyn.pl  

 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 13 kwietnia 2023r.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:mbienkowski@zoznadarzyn.pl
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XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Przygotowanie oferty 

 

1) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

2) Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy Formularza ofertowego udostępnionego przez 

Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w 

zakładce „Informacje podstawowe”. 

3)  Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w przetargu 

ponosi składający ofertę; 

4)  Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej 

niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam 

podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym 

Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty; 

5)  Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 

oraz przepisami prawa;  

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone  

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,  

lub podpisem osobistym. 

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem      

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza; 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia/załączniki, o których mowa  

w treści niniejszej specyfikacji, sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorami - załącznikami; 

7) Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogu elektronicznego i nie wymaga 

dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza 

dołączenie katalogu elektronicznego do składanej oferty. 
 

2. Zawartość oferty - kompletna oferta musi zawierać: 

1) formularz Oferty - załącznik nr 1 do niniejszej SWZ ; 

2)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2 do SWZ; 

3)  stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio z dokumentu rejestracyjnego – załącznik Wykonawcy; 

4)  deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego 

wyrobem medycznym – załącznik Wykonawcy;  

5)  Opis przedmiotu zamówienia w języku polskim w formie dokumentów handlowych (folder, 

ulotka, katalog,), zawierający wyczerpujące dane techniczne oferowanego produktu 

potwierdzającego spełnienie wymogów zamawiającego, zawierający także numery katalogowe –  

załącznik Wykonawcy; 

6) wypełniony załącznik nr 3 do SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA dotycząca przedmiotu 

zamówienia. 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

- dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik Wykonawcy; 
 

3. Informacje o formie składania oświadczeń i dokumentów. 

1) Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia. Wzór oświadczenia 

Wykonawcy stanowi załącznik  nr 2 do SWZ; 
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2) Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, 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 2021 r.  

poz. 670, 951, 1005); 

3) Informacje, oświadczenie lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2, przekazywane  

w postępowaniu, 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 lub jako tekst wpisany bezpośrednio  

do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

4) Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski; 

5) W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej w niniejszym rozdziale 

„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia lub podwykonawca, zwane dalej w niniejszym rozdziale „upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument; 

6) W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub 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 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej; 

7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt 6 dokonuje w przypadku:  

a) dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  lub podwykonawca, w zakresie 

dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą, 

b) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;  

8) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt. 7, może dokonać również notariusz;  

9) 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;  

10) Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

11) W przypadku pełnomocnictwa, gdy zostało 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 cyfrowego odwzorowania z dokumentem  

w postaci papierowej; 

12) 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 odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

13) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:  

 a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie,  

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych, 
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b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 

tej treści na monitorze ekranowym,  

c)  umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku, 

d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

 zapisanych informacji; 
14) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają 

błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia  

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez 

względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania; 

15) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych  

w postępowaniu; 

16) Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 budzi 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest  

w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny braku podstaw 

wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnice 

przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być 

one udostępniane, oraz wskazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. 

 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania  

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, 

musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.  

Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu 

poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza; 

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl do dnia 15.03.2023 r. do 

godz. 10:00. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym 
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dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach 

postępowania. 

4. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod Formularzem ofertowym 

zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego 

konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

6. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu 

osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 

oraz przepisami prawa. 

7. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia. W celu złożenia oferty należy 

przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę. 

Składanie ofert dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi 

uprawnienie do Składania ofert/wniosków/prac konkursowych. 

9. Na formularzu do składania ofert należy załączyć wypełniony Formularz ofertowy w sekcji 

„Wypełniony formularz ofertowy oraz załączniki i inne dokumenty w sekcji „Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę. Po wprowadzeniu plików należy wcisnąć 

przycisk „Wyślij pliki i złóż ofertę” a następnie potwierdzić, że chce się złożyć ofertę. Uwaga! Nie 

można zmieniać nazwy Formularza ofertowego. Zmiana nazwy pliku formularza ofertowego skutkuje 

wyświetleniem przez system komunikatu o błędzie. 

10. Następnie system rozpoczyna proces walidacji składanych plików, ich automatyczne szyfrowanie, 

pakowanie i składanie na platformie 

11. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

12. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

13. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, 

dostępnej na stronie https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty3.2_20211016.pdf  

14. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru wniosku znajduje się w 

Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP 

i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.  

15. 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 załącza w sekcji „Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

16. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego wskazane w SWZ w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

profilem zaufanym lub podpisem osobistym w sekcji „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w 

ofercie przez Wykonawcę”. 

17. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

18. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. W celu wycofania 

złożonej oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie 

przycisk wycofaj ofertę. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i będzie można pobrać dokument 

potwierdzający wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Wycofania (EPW). 

19. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

20. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.03.2023 r. o godz. 10:30 za pośrednictwem platformy 

www.ezamowienia.gov.pl. 

21. Zamawiający zapewnia, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu 
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ich otwarcia. 

22. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

23. Zamawiający poinformuje Wykonawców o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

24 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

25. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Informacja z otwarcia ofert” informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

b) cenach zawartych w ofertach. 

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje z otwarcia ofert. 

26. Zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert 

w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 

elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. 

 

 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny 

ofertowej brutto (oraz wskazania stawki podatku VAT) za wykonanie przedmiotu. 

3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające  

z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można prawidłowo 

wykonać zamówienia.  

4.  Cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc   po przecinku. Zaokrąglenia należy 

dokonywać zgodnie z regułą matematyczną. Cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc  

po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę). 

5.  Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

6.  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania. Musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

 

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XVIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT  

 

1. Kryteria oceny ofert:  

     1) cena oferty brutto 60% 

     2) okres gwarancji – 40%. 

 

2. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty. 

1) Wartość punktowa kryterium nr 1) – „cena” obliczona według wzoru:   

Cena najniższa/cena oferty badanej x 100 x 60% 

 

2) Wartość punktowa kryterium nr 2) – „okres gwarancji, obejmującej stan mechaniczny pojazdu” 

obliczona według wzorów:   

 

Okres gwarancji w ofercie badanej/najdłuższy zaoferowany okres gwarancji, obejmującej 

stan urządzenia x 100 x 40% 

 

UWAGA: Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 24 miesięcy. Maksymalny okres 

gwarancji za wady wynosi 60 miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy dla celów 
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przyznania punktacji w niniejszym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy, a w umowie 

wpisany zostanie okres wynikający z oferty. 
 

3) Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów kryteriów nr 1 i 2. 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.   

 

3.  Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny 

ofert. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie 

mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą 

liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną. 
 

XIX. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OMYŁEK 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących  

treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz  

z uwzglednieniem treści punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

2.  Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie (w przypadku rozbieżności zapisu ceny ofertowej brutto przedstawionej 

liczbowo i słownie, Zamawiający uzna za cenę oferty zapis liczbowy, dokonując odpowiedniej 

poprawy zapisu słownego); 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 SWZ, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. 

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

 

XX. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty poprzedzonego aukcją 

elektroniczną. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej 

oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie  

o zamówieniu. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający będzie prowadził negocjacje, poinformuje równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty,  

o wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łącznej punktacji; 

2) których oferty zostały odrzucone;  

3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa  

w art. 288 ust. 1 – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 
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2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana. 

3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, z uwzględnieniem treści art. 577 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejsza ofertę albo 

unieważnić  postępowanie. 

 

 

XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXIII. WARUNKI UMOWY 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu      

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji, danych zawartych w ofercie, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy 

objętymi załącznikiem nr 3 do SWZ, pn. Projekt umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Kodeks cywilny.    

           

XXIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Informacje ogólne. 

Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp. 

 

2. Środkami ochrony prawnej są: 

1) odwołanie, 

2) skarga do sądu. 

 

3. Odwołanie 

1) Odwołanie przysługuje na: 

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 

- zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której był obowiązany  

na podstawie ustawy, 

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania; 

2)  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie zgodnym z art. 515 ustawy Pzp; 

3) Odwołujący przekazuje odwołanie albo jego kopię Zamawiającemu przed upływem terminu  

 do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

 tego terminu.  

4. Skarga do sądu. 
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1) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu; 

2) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych,  

za pośrednictwem Prezesa Izby, zgodnie a art. 580 ustawy Pzp. 

5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy,  

w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji 

lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie 

sporu. 

 

XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn  

informuje, że:  

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Dyrektora SPGZOZ Nadarzyn 05-

830 NADARZYN, UL. SITARSKICH 3  Regon: 017185354;   NIP: 534-21-45-477  Telefon: 022 729-81-28;  

fax: 022 739-79-19  Strona internetowa: zoznadarzyn.pl    

− Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- iod@zoznadarzyn.pl 

− Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

− Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  

na administratorze, wynikający z przepisów prawa, nakładający obowiązek realizacji konkretnego 

zadania, 

− Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania,  

a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania, 

− Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami 

dotyczącymi archiwizacji, 

− Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł 

publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób 

fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych, 

− Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane 

do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich 

przetwarzania, 

− Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- ich sprostowania, 

- ograniczenia ich przetwarzania, 

- usunięcia, 

- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu. 

− W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo  

do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

− Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

− Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

mailto:iod@zoznadarzyn.pl
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