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Zamawiający: 
 

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. 
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 
tel.: 67 21 09 866, fax: 067 286 24 63 
e-mail: zampub.wyrzysk@o2.pl 
url:http://www.szpitalwyrzysk.com 

 
 
 

Numer postępowania: ZP/382-02/2021 

 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÒW ZAMÓWIENIA 
 

- DOSTAWY-  
 

Przedmiot postępowania: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych 
oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku  Sp. z o.o. 

 
Termin składania ofert: 31.03.2021 r. godz. 10.00 
 
Termin otwarcia ofert: 31.03.2021 godz. 10.30 

 
Tryb postępowania: PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI 
 
Komunikacja: Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 
pośrednictwem MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl; ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 
adres skrzynki ePUAP: /szpitalwyrzysk/ofertyzp; strony internetowej  
http://www.szpitalwyrzysk.com/ oraz poczty elektronicznej zampub.wyrzysk@o2.pl 
 
Adres strony prowadzonego postępowania: http://www.szpitalwyrzysk.com/ 
 
Publikacja: 2021/BZP 00022519/01 z dnia 24.03.2021 r; 
 
Podstawa: Art. 275, Art. 276-277   -  Ustawa z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) 
 
Wartość zamówienia: Poniżej 214 000 Euro 

 
Kontakt: Krzysztof Woźniak (kom 607078557);  zampub.wyrzysk@o2.pl 
 
Data opracowania SWZ: 21.03.2021 
 
Załączniki: 
załącznik nr 2.1: formularz oferty 
załącznik nr 2.2A-2.2B: oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 108-109 oraz Art. 112 ustawy PZP 
załącznik nr 2.3: oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 118 Ustawy PZP 
załącznik nr 2.4: oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 128 Ustawy PZP 
załącznik nr 2.5: zestawienie asortymentowe (formularz cenowy) 
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CZĘŚĆ I  -  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział I: Informacje ogólne  

 

1. Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza 
do udziału w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia na dostawy pod nazwą: 
„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych 
artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.”, w zakresie zgodnym z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
SIWZ Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki graniczne zawiera Rozdział XXVII SWZ 

2. Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o:  
a) MiniPortal”, „System” – należy przez to rozumieć narzędzie  wykorzystujące dotychczasowe konta 

Zamawiających zarejestrowanych w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych, zintegrowany  z  
dedykowanymi  formularzami  na  ePUAP,  za pośrednictwem  których można  składać  oferty  i  
wnioski  w  postępowaniach  oraz  komunikować  się  z Zamawiającym zwany w dalszej części 
miniportalem 

b) „Ustawie PZP” lub „upzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm) 

c) SWZ – niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia 
d) Zamawiającym – Szpital Powiatowy w Wyrzysku 89-300, ul. 22 Stycznia 41 

http://www.szpitalwyrzysk.com/  
e) Wykonawcy - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

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

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
negocjacji na podstawie Art. 275 pkt. 1 ustawy PZP w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie Zamawiający 
wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji. 

4. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi Art. 3 ustawy PZP 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz  

przepisy Kodeksu Cywilnego 

6. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej 
skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do 
reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już 
odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania. 

 

Rozdział II: Termin wykonania zamówienia 

 
Umowa będzie zawarta na czas określony, tj. na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy od dnia 
01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. 
 

Rozdział III: Wizja lokalna 

 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy PZP 
 

Rozdział IV: Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 
1. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy PZP – Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 
zdolności są wymagane. 

http://www.szpitalwyrzysk.com/
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3. 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, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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. 

5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

Rozdział V: Podwykonawstwo 

 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia w związku z  tym Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy (podwykonawcom) 

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 
wskazał w formularzu ofertowym (załącznik nr 2.1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał w oświadczeniu (o ile są mu wiadome na tym etapie) 
nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

3. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonie całości zamówienia, tj. wykonywanych przez siebie i 
zleconych. 

4. Brak informacji, o której mowa w pkt. 2  będzie rozumiany przez Zamawiającego, jako realizacja przez 
Wykonawcę zamówienia we własnym zakresie. 

 

Rozdział VI: Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) 

 
1. Zgodnie z art. 58 ustawy PZP – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika 
musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo do 
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, muszą 
być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy 
4. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, należy 

wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 
5. Wszyscy Wykonawcy lub przynajmniej jeden wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 

spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w Rozdziale VII 
6. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 

odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 
spełnianie warunku przez Wykonawców. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie jeden komplet dokumentów. 
Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób  aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki 
udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców 
 

Rozdział VII: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia 
warunku 

 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy (Art. 57 Ustawy PZP), którzy: 

spełniają warunki udziału w postępowaniu (Art. 112 Ustawy PZP) a dotyczące: 
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a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający wymaga aby Wykonawca 
prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów 
zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce 
zamieszkania (CEiDG, KRS) 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej  - Zamawiający nie 
stawia warunku w powyższym zakresie 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 
d) zdolności technicznej lub zawodowej  - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie  z formułą „spełnia – 
nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty określone w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

Rozdział VIII: Podstawy wykluczenia z postępowania 

 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy (Art. 57 Ustawy PZP), którzy: nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108-109 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2  ustawy PZP. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
a) w art. 108 ust. 1 Ustawy PZP 
b) w art. 109 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 4 Ustawy PZP, tj.  

 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, 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; 

 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. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy PZP 
4. Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy we wskazanych przypadkach – Art. 109 ust. 1 pkt. 1 

Ustawy PZP, jeżeli wykluczenie byłoby w oczywisty sposób nieproporcjonalne, w szczególności kwota 
zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka, albo sytuacja ekonomiczna 
lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 
 

Rozdział IX: Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia  oraz 
potwierdzenia, że zaoferowane dostawy / roboty budowalne / usługi spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego (Podmiotowe/ Przedmiotowe Środki Dowodowe) 

 
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą 

 
1.1. Wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do specyfikacji) 
1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane 

odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. 
Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiące załącznik nr 2.2A do SWZ 

1.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane 
odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.  
Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze oferty, stanowiące załącznik nr 2.2B do SWZ 

1.4. Jeżeli dotyczy: zobowiązanie podmiotu / podmiotów  oddających do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędne zasoby art. 118 ust. 3 Ustawa pzp (załącznik nr 2.3 do SWZ) 

1.5. Jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli uprawnienie do 
podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów 

1.6. Przedmiotowe środki dowodowe (Art. 107 ust. 1 Ustawy PZP): 
a) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP 

zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.(Dz. U. 2019 poz. 
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175 z późniejszymi zmianami); produktu leczniczego do obrotu na terytorium RP zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 
2019 poz. 499 z późniejszymi zmianami); produktu biobójczego do obrotu na terenie RP 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09 października 2015 r. – o produktach biobójczych (Dz. 
U. 2018 poz. 122 z  późniejszymi zmianami) lub oświadczenie  o posiadaniu odpowiednich 
dokumentów   wraz z  zobowiązaniem o udostępnieniu ich na każde żądanie 
Zamawiającego lub oświadczenie o braku konieczności posiadania wymaganych 
dokumentów. 

b) próbki produktów, foldery, ulotki, karty katalogowe lub inne materiały informacyjne, 
umożliwiające Zamawiającemu zweryfikowanie parametrów oferowanych wyrobów i 
potwierdzenie spełnienia wymagań, z oznaczeniem, której części zamówienia dokumenty 
dotyczą - wyłącznie na pisemne żądanie Zamawiającego po otwarciu ofert 

 
2. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 

(Art. 274 ust. 1 upzp) na wezwanie Zamawiającego przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w 
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  

 
2.1. Oświadczenie Wykonawcy składane w trybie Art. 128 upzp o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 upzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 2.4 do SWZ 

2.2. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG Dokumentem takim będzie aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

2.3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia  dokumentów, 
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

2.4. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie albo 
inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie i społeczne  i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie  i społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłat tych należności. 
 

3. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
3.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenia zamówienia  - oświadczenia 

o których mowa w pkt. 1.2 -1.3, tj. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o 
zamówienie.  

3.2. Kopia umowy regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (Art. 59 Ustawy PZP), tj: 

a) w przypadku spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, 
uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

b) w przypadku konsorcjum umowę zawierającą co najmniej: 

 oznaczenie stron, 

 oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie 
może być samo złożenie oferty lecz zrealizowanie zamówienia), 
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 oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres 
gwarancji oraz rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej ani 
zawartej pod warunkiem wygrania przetargu), 

 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

 ustanowienie pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, 

 zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania  
w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań 
związanych z umową o zamówienie publiczne. 

3.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć 
dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1. – 2.4. 

3.4. Wszyscy Wykonawcy lub przynajmniej jeden wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 2.5-2.10 

 
4. Udział w postępowaniu Wykonawców mających siedzibę poza granicami RP 
 

4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2.1 – 2.4, zaświadczenia, odpisu składa 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 
lub sąd, nie zawarł 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. 

4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 – 2.4 zastępuje się je w całości lub części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

 
5. Udział w postępowaniu Podmiotu udostępniającego zasoby 
 

a) W przypadku podmiotu trzeciego na którego potencjał powołuje się Wykonawca - oświadczenia o 
których mowa w pkt. 1.2 – 1.3 , tj. załącznik nr 2.2A - 2.2B składa podmiot udostępniający zasoby 
w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby 

b) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP - 
przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 2.3 do SWZ 

c) Zamawiający w odniesieniu do art. 118  ustawy PZP zobowiązany jest ocenić, czy udostępniane 
Wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiązany jest badać czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1, pkt. 
1, 4, tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył dokumenty o których mowa w 
Rozdział IX pkt. 2 złożone przez Podmiot, którego udział lub zasoby  stanowią potwierdzenie 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

 
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.3 - załącznik nr 2.2B do SWZ 
 

Rozdział X: Forma składania podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych 

 
1. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
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dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie. 

2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020, poz. 2415), 
składane są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z 
nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
albo przez podwykonawcę. 

4. Poświadczenia za zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w 
przypadku: 
a) 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, 

b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

c) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy, lub inne 
dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały 
sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać 
elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.  

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

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności  podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów – służących potwierdzeniu, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania – pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

8. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompensowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem 
podpisem wszystkich dokumentów zawartych w tym  pliku 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 
złożenia. 

10. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści podmiotowych środków 
dowodowych. 

11. 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. 

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub  są one 
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:  
a) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu 

bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
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13. Zgodnie z art. 107 ust. 2 upzp w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków 
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne lub zawierały błędy, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie. 

14. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do 
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w 
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze 
złożeniem oferty. 

15. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo, musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

16. Zamawiający nie wzywa 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 dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 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 ustawy PZP 

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

18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 
 

Rozdział XI: Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej 

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

odbywa się przy użyciu miniPortalu (składanie wniosków i ofert),  który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/,  ePUAPu dostępnego  pod  adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
strony internetowej Zamawiającego http://www.szpitalwyrzysk.com oraz w sposób preferowany 
poczty elektronicznej zampub.wyrzysk@o2.pl  

2. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami, niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. 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). 

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu  
oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu. 

6. Za datę złożenia oferty, wniosków, podmiotowych środków dowodowych, zawiadomień, dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje 
się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Sposób sporządzania dokumentów, w tym ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452). 

8. Formaty danych dokumentów składanych przez Wykonawców w postępowaniu, w tym ofert i wniosków 
o udział w postępowaniu, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów muszą być zgodne z 

Temp
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://www.szpitalwyrzysk.com/
mailto:zampub.wyrzysk@o2.pl
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wymaganiami określonymi w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. 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. 

9. Dokumenty, w tym oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia lub 
elektroniczne kopie dokumentów powinny być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

10. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym,  w przypadku gdy dotyczy składania ofert i wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami składanymi z ofertami i wnioskami, 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). W korespondencji związanej z 
postępowaniem Wykonawcy posługują się numerem postępowania (ID postępowania, tj. ZP/382-
02/2021). 

11. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, w przypadku gdy nie dotyczy składania 
ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
a) Komunikacja pomiędzy Wykonawcami  a Zamawiającym (inna niż składanie ofert i załączników 

składanych z ofertą),  w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 
W korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem postepowania (ID postępowania, tj. ZP/382-02/2021). 

b) Sposób preferowany komunikacji. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami  a Zamawiającym 
(inna niż składanie ofert i załączników składanych z ofertą), w tym składanie oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się również za pośrednictwem  
poczty elektronicznej. Zamawiający podaje do komunikacji w niniejszym postępowaniu adres 
email do komunikacji Wykonawcami:  zampub.wyrzysk@o2.pl 

c) Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami w szczególności w sposób wskazany w 
pkt. 11b) powyżej. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek bieżącego sprawdzania 
poczty elektronicznej, w tym folderu SPAM.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 
wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie 
się z treścią pisma. 

 

Rozdział XII: Tryb udzielenia wyjaśnień 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął po upływie terminu na złożenie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający 
nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień.  

2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ustęp powyżej, przedłuża 
termin składania ofert.  

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści 
SWZ. 

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

5. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed 
upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę SWZ udostępnia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

6. Zmiany treści SWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść 
pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

7. Przesłanie korespondencji na inny adres niż zostało to określone w SWZ może skutkować tym, że 
Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie 

8. Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego winna być opatrzona numerem 
postępowania (ID postępowania, tj. ZP/382-02/2021) 
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Rozdział XIII: Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

 
1. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się: 
a) elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  
b) Preferowany kontakt za pomocą poczty elektronicznej, email zampub.wyrzysk@o2.pl  

2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
a) w zakresie przedmiotu zamówienia – Jarosław Obuszewski – tel. (67) 210 98 53 
b) w zakresie procedury – Krzysztof Woźniak– tel. 607 078 557 

Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 10:00 – 13:00 
 

Rozdział XIV: Opis sposobu przygotowania oferty 

 

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

2. Ofertę należy przygotować na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.1 załączonego do 
specyfikacji, stanowić on będzie pierwszą stronę oferty (wzór formularza jest obowiązkowy). UWAGA: 
W przypadku, gdy jakikolwiek załącznik bądź jego część  nie dotyczą Wykonawcy, może on wpisać w 
treści danego  załącznika  - „nie dotyczy”, bądź zostawić puste pole. 

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną  do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym(rekomendowany format danych .doc, docx, .rtf, .pdf). Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

5. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez 
SWZ załącznikami).  Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy 
sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać 
wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji. 

7. Elektroniczna oferta musi zawierać następujące dokumenty – Rozdział IX. Pkt. 1 

a) Wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do specyfikacji) 
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane 

odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. 
Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiące załącznik nr 2.2A do SWZ 

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane 
odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.  
Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze oferty, stanowiące załącznik nr 2.2B do SWZ 

d) Jeżeli dotyczy: zobowiązanie podmiotu / podmiotów  oddających do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędne zasoby art. 118 ust. 3 Ustawa pzp (załącznik nr 2.3) 

e) Jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli uprawnienie do podpisu 
nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów 

f) Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z Rozdział IX pkt. 1.6 
g) Wypełniony formularz cenowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2.5 do SWZ 

8. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli 
do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których 
bierze udział Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo 
powinno zostać przedłożone jako oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 
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9. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), 
które Wykonawca zastrzega jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać dołączone do oferty w 
wydzielonym pliku oznaczonym jako tajny. 

10. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp 
11. Jeżeli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzeżone, Zamawiający odtajni zawartą w nim tajemnicę przedsiębiorstwa. 
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 261 ustawy 
PZP 

 

Rozdział XV: Procedura składania ofert, prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert 

 
1. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, 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/wniosku. 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP 

2. Sposób złożenia oferty/wniosku w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika", 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
4. 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 

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

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

7. 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 Zamawiającego. 

 

Rozdział XVI: Termin składania i otwarcia ofert, termin związania z ofertą 

 
1. Oferty w wersji elektronicznej należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 10:00 na 

adres: /szpitalwyrzysk/ofertyzp za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2021 r. godz. 10.30 

3. Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej  prowadzonego postępowania 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,  nie później niż następnego 
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert . 

5. Otwarcie ofert jest niejawne. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 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 a 
ma jedynie takie uprawnienie. 

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

7. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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8. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 
systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii 

9. Termin związania z ofertą 
a) Wykonawca jest związany ofertą do 30 kwietnia 2021 r. jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania ofert.  
b) w przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

c) przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

d) przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 

 

Rozdział XVII: Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 
1. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy PZP przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 09 maja  2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019, poz. 178). 
Zgodnie z w/w ustawą  przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 
Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się 
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.  

2. Obowiązek właściwego określenia stawki podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, który prowadząc 
działalność gospodarczą w danej branży ma obowiązek właściwego jej stosowania. 

3. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 
zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 
zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.  

4. Koszty transportu i ubezpieczenia, a także  ewentualne przeszkolenia personelu w zakresie 
oferowanego asortymentu przed jego pierwszym użyciem pokrywa Wykonawca. 

5. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje wymienione w załączniku nr 2.5 do SWZ 
6. Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny, tj. w taki, żeby wybór jego 

oferty gwarantował Zamawiającemu realizację zamówienia każdej z pozycji. 
7. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Zamawiający wymaga, 

aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z 
matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: 

a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół 
b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę. 

8. Rozliczenia między  Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

9. 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 (tekst jedn. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), 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. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
10. Dotyczy sposobu liczenia ceny (załącznik nr 2.5 do SWZ) 

a) wpisanie cen jednostkowych netto w odpowiednie pola formularza, 
b) określenie stawki podatku VAT (w %) dla każdej z pozycji przedmiotu zamówienia 
c) obliczenie ceny całkowitej netto dla każdej z pozycji z osobna, poprzez pomnożenie cen 

jednostkowych netto przez liczbę „szt/op” określoną przez zamawiającego, zaokrąglając 
jednocześnie wynik do 2 miejsc po przecinku 
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d) obliczenie wartości całkowitej netto dla całości przedmiotu zamówienia poprzez zsumowanie 
obliczonych w pkt. c) cen całkowitych dla poszczególnych pozycji, 

e) obliczenie kwoty (wartości) podatku VAT dla każdej z pozycji z osobna, poprzez pomnożenie ceny 
całkowitej netto przez stawkę podatku VAT, zaokrąglając jednocześnie wynik do 2 miejsc po 
przecinku,  

f) obliczenie całkowitej kwoty podatku VAT dla całości przedmiotu zamówienia poprzez zsumowanie 
obliczonych w pkt. e) kwot podatku VAT dla poszczególnych pozycji, 

g) obliczenie ceny ogółem brutto dla każdej z pozycji z osobna, poprzez dodanie do całkowitej ceny 
netto, kwoty (wartości) podatku VAT 

h) obliczenie całkowitej wartości brutto dla całości przedmiotu zamówienia poprzez zsumowanie 
obliczonych w pkt. g) wartości brutto dla poszczególnych pozycji, 

11. Obliczoną wartość netto i brutto dla całości przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 10 należy przepisać 
do formularza ofertowego (załącznik nr 2.1 do SWZ) 

 

Rozdział XVIII: Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium (Art. 97 ust. 1 ustawy PZP) oraz Zamawiający nie 
wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Art. 449 ust. 1 ustawy PZP) 
 

Rozdział XIX: Ocena ofert 

 
1. Oferta oceniana będzie pod względem: 

a) formalnym, tj. warunki udziału w postepowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana 
przez Wykonawcę, 

b) merytorycznym, poprzez: 

 sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, 

 wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi Rozdział XX SWZ 
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści 

złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych  dokumentów lub 
oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą  negocjacji  
dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z uwzględnieniem  Art. 223 ust. 1 oraz Art. 187 ustawy pzp,  
dokonywanie  jakiejkolwiek zmiany w jej treści (Art. 223 ust. 1 Ustawy PZP) 

3. Zamawiający poprawia w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty  
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. W przypadku omyłki rachunkowej w szczególności Zamawiający poprawi: 
a) błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT, 
b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto, 
c) błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto, 
d) błędny wynik działania matematycznego wynikający z mnożenia ilości jednostek z ceną jednostkową  

Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych 
będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z którym 
błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku 
działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe i który można 
jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł 
arytmetycznych. 
5. Zamawiający odrzuca ofertą zgodnie z przesłankami wskazanymi w Art. 226 ust. 1  ustawy PZP 
6. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu 
7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia – Rozdział XX 
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów, 

przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert 
9. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych  zawierających nową cenę. 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych ofertach. 
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10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym w SWZ 
11. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający  

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

12. W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca 
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 

Rozdział XX: Opis kryteriów oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej 

 
1. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników: 

a) cena – 60 %. Obliczona punktowa wartość oferty w kryterium „cena” stanowi: iloraz wartości 
najtańszej złożonej oferty przez wartość oferty badanej, pomnożony przez 60%. 

b) data ważności produktu - 20 %. Obliczona punktowa wartość oferty w kryterium „data ważności 
produktu” stanowi: iloraz wartości terminu ważności oferty badanej przez wartość terminu oferty z 
najdłuższym terminem ważności, pomnożony przez 20 (termin ważności produktu liczony jest w 
dniach roboczych). Wykonawca nie może zaoferować dostaw produktów z okresami ważności 
pozwalającymi na swobodne użytkowanie poniżej 6 miesięcy, liczone od terminu dostawy towaru 
pod rygorem odrzucenia oferty. 

c) termin dostawy - 10 %. Obliczona punktowa wartość oferty w kryterium „termin dostawy” 
stanowi: iloraz wartości najkrótszego terminu dostawy złożonej oferty przez wartość terminu 
oferty badanej, pomnożony przez 10 (termin dostawy liczony jest w dniach roboczych). 
Wykonawca nie może zaoferować terminu dostawy przekraczającego 5 dni roboczych od 
skutecznego złożenia zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. 

d) czas rozpatrzenia reklamacji - 10%. Obliczona punktowa wartość oferty w kryterium „czas 
rozpatrzenia reklamacji” stanowi: iloraz wartości najkrótszego terminu rozpatrzenia reklamacji 
złożonej oferty przez wartość terminu oferty badanej, pomnożony przez 10 (czas rozpatrzenia 
reklamacji liczony jest w dniach roboczych). 

2. Ostateczną wartość punktową oferty stanowi suma punktów obliczonych zgodnie z opisem w pkt 1 a)-d) 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów, 

przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert 
4. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
5. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 

zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb. 
6. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych  zawierających nową cenę. 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych ofertach. 

 

Rozdział XXI: Informacje dodatkowe 

 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może 

zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację warunków zamówienia. Każda 
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji warunków zamówienia i 
udostępniona na stronie prowadzonego postepowania: http://www.szpitalwyrzysk.com/ i jeżeli 
Zamawiający uzna za konieczne przedłuży określony w Rozdziale XIV SWZ termin składania ofert w 
celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub 
zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu składania ofert będą podlegały nowemu terminowi. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany opisu przedmiotu zamówienia określonego w Rozdział 
XXVII do SWZ przed terminem otwarcia i składania ofert 

3. Zamawiający: 

a) nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy PZP 

b) nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 
2 pkt 2 ustawy PZP 

c) dokonuje podziału zamówienia na części, oferty można składać do każdej części z osobna 
d) nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SWZ sposób 

wykonania zamówienia (oferta wariantowa), 

http://www.szpitalwyrzysk.com/
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e) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
f) nie zamierza zawierać umowy ramowej, 
g) nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, 
h) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
i) zgodnie z art. 101 ustawy PZP dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do przyjętych w 

SWZ 
j) nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ 
k) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
l) nie przewiduje  możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp. 

4. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek (Art. 74. 1 ustawy PZP) 
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy 

rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów opisanych w 
specyfikacji  warunków zamówienia i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i postanowieniami 
specyfikacji warunków zamówienia. 

6. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe usługi o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt. 7 i 8 Ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu zamówienia na dodatkowe usługi w ilości do 10% 
wartości pierwotnego zamówienia 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej  w art. 261 ustawy 
PZP 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą dokumentacją zastosowanie mają przepisy ustawy PZP  oraz 
przepisy obowiązującego prawa. 

 

Rozdział XXII: Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte DZIAŁ IX  – Środki Ochrony Prawne 
(Art. 505-590 Ustawy PZP). Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio 
analizując Ustawę z dnia 11.09.219 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019  późn. zm.) 
 

Rozdział XXIII: Zakończenie postępowania 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się 

a) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego  z Wykonawcą, jeżeli: 
 spełni wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
 spełni wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
 złoży ofertę uznaną za najkorzystniejszą, w oparciu o podane kryteria wyboru. 

albo 
b) unieważnieniem postępowania  

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 

 

Rozdział XXIV: Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w: 

a) Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
b) złożonej ofercie, 
c) wzorze umowy – Rozdział XXV SWZ 

2. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty  
i załączonego do specyfikacji wzoru umowy. 

3. Zamawiający przewiduje zamieszczenie w komparycji umowy pełnych danych Wykonawcy, 
wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 308 
ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy pzp lub jeżeli złożona zostanie oferta częściowa, jeżeli dopuszczono składanie 
ofert częściowych. 
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5. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze korespondencyjnej, także w formie elektronicznej 
z zastosowaniem podpisów elektronicznych. 

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy dołączają do umowy dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia wykonania 
umowy (o ile było wymagane), Zamawiający wybierze ofertę która otrzymała największą ilość punktów 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

8. Zamawiający będzie żądać o ile są już znane, aby Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona 
i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w 
realizację zamówienia. 

9. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

 

Rozdział XXV: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – Projekt 
Umowy 

 
zawarta w Wyrzysku dnia ...............................2021r. pomiędzy: 
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. 
z siedzibą w:  Wyrzysku, ul. 22 Stycznia 41, 
NIP: 764-26-40-360 
REGON: 301457850 
reprezentowanym przez: 
Prezes Zarządu – Stanisława Przybylskiego 
zwanym dalej Zamawiającym, a 
................................................................................................................................... 
z siedzibą w: .............................................................................................................. 
NIP:  ...................................... 
REGON: ...................................... 
reprezentowanym przez: 
1 ................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................ 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Na podstawie postępowania nr ZP/382-02/2021 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
oraz dokonania przez Zamawiającego wyboru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 
oferty Wykonawcy, zostaje zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania do siedziby 

Zamawiającego wyrobów według rodzaju i ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem i w cenie 
zgodnej z tabelą ofertową, stanowiącą integralną część oferty Wykonawcy, oraz będącą 
załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do 
wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową. 

3. Przedmiot zamówienia winien posiadać ważne i aktualne świadectwa rejestracji. 
§ 2 

1. Czas realizacji zamówienia określa się pomiędzy dniem …............... a ….................. . 

2. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie do Apteki Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. 
z o.o. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem, bądź 
za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, na własny koszt i ryzyko do siedziby 
Zamawiającego, w dni robocze w godz. 07:00-14:00, w terminie do ...................... dni roboczych, od 
czasu skutecznego złożenia zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, w razie pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dot. braków ilościowych 
oraz wad jakościowych zamawianego asortymentu, uzupełnić zamówienie bądź wymienić wadliwy 
asortyment w terminie …………..dni roboczych liczonych od dnia powiadomienia faksem przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyroby  posiadające okresy ważności pozwalające 
Zamawiającemu na swobodne użytkowanie przez okres minimum ....................... miesięcy, liczone 
od terminu dostawy towaru. 
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6. W przypadku gdy dostarczony przedmiot umowy będzie niezgodny z określonym w SIWZ, 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (wymienić) na właściwy w terminie 5 dni roboczych od dnia 
powiadomienia faksem przez Zamawiającego. 

7. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy pod względem realizacji przedmiotu zamówienia ze 
strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej mgr Jarosław Obuszewski (tel. (67) 210 98 
53), który przed każdą dostawą jednostkową określi na piśmie i przekaże za pośrednictwem faksu 
rodzaj i ilość zamawianego towaru. 

8. Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest: …........................ tel. 
…..................................... . 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę zgodnie z ceną podaną w 
tabelach ofertowych (załącznik nr 2.5 do SWZ), stanowiących załącznik do umowy. 

2. Cena jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt. 3 
oraz § 5 pkt 2. 

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku okresowych promocji na produkty objęte umową, sprzeda 
je Zamawiającemu po cenach promocyjnych. 

4. Strony ustalają, że płatność za dostawy będzie realizowana przelewem po dostarczeniu towaru i na 
podstawie wystawionej każdorazowo przez Wykonawcę faktury, w przeciągu 30 dni licząc od daty 
wystawienia faktury. 

5. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu fakturę w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej 
zgodnej z formatem danych „BLOZ 11 znakowy”. 

6. Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień wypływu środków z rachunku Zamawiającego. 

7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich. 
§ 4 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia jednostkowego za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia; 
2) w wysokości 500,00 zł w przypadku odmowy dostarczenia towaru, przy czym zamawiający 

zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy; 
3) w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę. 

2. Uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia. 

3. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 
§ 5 

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem przypadku określonego w pkt 2. 

2. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, 
w szczególności zmiany stawek podatku VAT na usługi będące przedmiotem umowy, od dnia 
obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według 
zmienionej stawki. 

3. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów § 5 jest nieważna. 
§ 6 
W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy, właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
§ 7 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
§ 8 

1. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 10 dni od terminu wyznaczonego w § 2 Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do natychmiastowego jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, z winy Wykonawcy. Uprawnienie powyższe przysługuje także 
Wykonawcy w wypadku naruszania istotnych warunków umowy. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
ZAMAWIAJĄCYWYKONAWCA 
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Rozdział XXVI: Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. z siedzibą: 

ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk; 
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. jest 

możliwy poprzez: adres e-mail: iodo@szpitalwyrzysk.pl; 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/382-02/2021 pod nazwą „Dostawa 
wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów 
medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku  Sp. z o.o.” prowadzonym w trybie podstawowym 
bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 Ustawy PZP 

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 8. posiada Pani/Pan: 
8.1.  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
8.2.  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
8.3.  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 **; 
8.4.  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 9. nie przysługuje Pani/Panu: 

9.1.  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
9.2.  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
9.3.  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Rozdział XXVII: Opis Przedmiotu zamówienia – Wytyczne – Załącznik nr 2.5 do SWZ 

 
1. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem: 33140000-3 

materiały medyczne. 
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, 

środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w 
Wyrzysku Sp. z o.o. 

3. Asortyment ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i 
odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,  wolny od jakichkolwiek wad 
fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 6 m-y. 

4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wyroby o parametrach techniczno-użytkowych lepszych niż 
opisane w załączniku nr 2.5 do specyfikacji. 

5. W załączniku nr 2.5 podane zostało przewidywane zużycie wyrobów w okresie objętym zamówieniem, 
podane wartości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.5 do SWZ – tabele ofertowe 
z wykazem zamawianych wyrobów w podziale na części zamówienia. 
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7. Wydzielona część zamówienia w dalszej treści SZW jest nazywana zamiennie pakietem. 
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zastrzeżeniem, że oferta musi być dla danej 

części zamówienia kompletna. 
9. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wyroby w opakowaniach zbiorczych zawierających inne 

ilości wyrobu, niż określone w kolumnie „Ilość w opak. sugerowanym” pod warunkiem przeliczenia ilości 
opakowań zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 10 

10. Zamawiający zamawia opakowania nie mniejsze niż w określone SWZ, jeżeli natomiast: 

a) na rynku dostępne są tylko mniejsze opakowania posiadające inną ilość sztuk, wówczas należy 
przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego; 

b) na rynku są dostępne mniejsze opakowania posiadające inną ilość sztuk  oraz opakowania 
posiadające ilość sztuk zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego – w tym wypadku możliwość 
przeliczenia mniejszych opakowań – może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego 

c) na rynku są dostępne opakowania ilościowo zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz 
większe, a Wykonawca proponuje większe opakowanie, wówczas nie należy przeliczać ilości 

11. W przypadku gdy przy przeliczeniu ze sztuk na opakowania, ilość opakowań nie jest liczbą 
całkowitą, należy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, nie należy przeliczać 
ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku 

12. W przypadku wątpliwości w trakcie badania ofert, Zamawiający może żądać dostarczenia 
w wyznaczonym przez siebie terminie wzorów lub próbek oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu 
zamówienia. Próbki złożone w postępowaniu przechodzą nieodpłatnie na własność Zamawiającego i 
nie podlegają zwrotowi. 

13. Oferowane wyroby muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności CE, pozwolenia lub świadectwa 
rejestracji 

14. Zamawiający wymaga realizacji dostaw: 
a) do pomieszczenia „komora przyjęć” zlokalizowanego w Aptece Szpitalnej Zamawiającego, w dni 

robocze w godz. 07:00-14:00, 
b) zawartych w nienaruszonych opakowaniach zbiorczych oddzielnych dla każdego dostarczanego 

asortymentu; 
c) do każdej dostawy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu fakturę w wersji drukowanej oraz w wersji 

elektronicznej zgodnej z formatem danych „BLOZ 11- znakowy”. 
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CZĘŚĆ II  -  FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI – OFERTA SPORZĄDZONA I PODPISANA 
ELEKTRONICZNIE 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2.1 

 
 
 
.......................................................   
            Pieczęć Wykonawcy 
 
 

Przedmiot zamówienia 
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz 
pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku  Sp. z o.o. 

Klasyfikacja CPV 33140000-3 materiały medyczne 

Części zamówienia 17 

Tryb postępowania Podstawowy bez negocjacji 

Wartość zamówienia Poniżej 214.000 Euro 

Publikacja 2021/BZP 00022519/01 z dnia 24.03.2021 r; 

Podstawa 
Art. 275, Art. 276-277   -  Ustawa z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) 

Numer postępowania ZP/382-02/2021 

WYPEŁNIA WYKONAWCA NR 1  

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. W przypadku Konsorcjum wskazać Lidera) 

Pełna Nazwa Firmy 

 

 

Adres siedziby  

NIP / REGON /KRS   

Pochodzę z innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej 

TAK/NIE* Jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE* 

Pochodzę z innego państwa nie będącego 
członkiem Unii Europejskiej 

TAK/NIE* 

Posiadam status dużego  przedsiębiorcy, w 
rozumieniu  art. 4, pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 

2013r. (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 118 ze zm.), o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  w 

transakcjach  handlowych 

TAK/NIE* 

WYPEŁNIA WYKONAWCA NR 2   

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. W przypadku Konsorcjum wskazać Członka) 

Pełna Nazwa Firmy 

 

 

Adres siedziby  

NIP / REGON /KRS   

Pochodzę z innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej 

TAK/NIE* Jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE* 

OFERTA 
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Pochodzę z innego państwa nie będącego 
członkiem Unii Europejskiej 

TAK/NIE* 

Posiadam status dużego  przedsiębiorcy, w 
rozumieniu  art. 4, pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 

2013r. (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 118 ze zm.), o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  w 

transakcjach  handlowych 

TAK/NIE* 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie oferty  (dział ZP itp.): 

Imię i  Nazwisko:  

telefon/fax  

e-mail  

Adres do korespondencji  

Osoba upoważniona do podpisania umowy 

Imię i  Nazwisko:  

Funkcja / stanowisko 

 

 

Oferta sporządzona: Miejscowość:                                             Data: 

 
 
(*) Kategoria przedsiębiorstw (na podst. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. 
2019, poz. 1292 z późn. zm.): 

1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie 
następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 

2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie 
następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 
3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie 
następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; 

 
 

 
OFERTA CENOWA 
 

PAKIET 

(numeracja na podstawie 
załącznika nr 2.5 do SWZ) 

Wartość całkowita netto 

(na podstawie załącznika 
nr 2.5 do SWZ) 

Wartość całkowita brutto 

(na podstawie załącznika 
nr 2.5 do SWZ) 

Pakiet 1 
  

Pakiet 2 
  

Pakiet 3 
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Pakiet 4 
  

Pakiet 5 
  

Pakiet … 
  

Pakiet … 
  

Pakiet … 
  

Pakiet … 
  

 
Kryterium. Punktowane: Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot umowy w terminie ........................ dni 
roboczych od skutecznego złożenia zamówienia. 
 
Kryterium. Punktowane: Oświadczamy, że w razie pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dot. braków ilościowych 
oraz wad jakościowych zamawianego asortymentu, zobowiązujemy się uzupełnić zamówienie, bądź wymienić 
wadliwy asortyment w terminie ....................... dni roboczych liczonych od dnia powiadomienia faksem, email 
przez Zamawiającego. 
 
Kryterium. Punktowane: Zobowiązujemy się dostarczać przedmioty zamówienia posiadające okresy ważności 
pozwalające Zamawiającemu na swobodne użytkowanie przez okres minimum ............................. miesięcy, 
liczone od terminu dostawy towaru. 
 
 

l.p. 
OŚWIADCZENIA  

 
Wpisać odpowiednio:  TAK / NIE /  lub zgodnie z Rozdz. XIV. pkt 3 SWZ pozostawić puste pole 

Wypełnia 
Wykonawca 

1 

oświadczamy, że na podstawie Art.18 ust.3 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz 
art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z 
późn. zm.) 

UTAJNIAMY informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
I są one wyodrębnione w plikach oznaczonych jako „TAJNE” 

 

2 W związku z utajnieniem dokumentów w pkt. 1) oświadczamy, że: 

a) 
wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje 
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 

 

b) 
informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów 
promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i 
administracyjnych w trybie jawnym, 

 

c) zastrzeżenie niejawności informacji w pkt. 1) jest nadal ważne 
 

3 
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Rozdział XVI 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. do 29 kwietnia 2021 roku. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

4 
oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz opisem 
przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

 

5 
zawarty w rozdziale XXV SWZ projekt umowy został przez  nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach 

 

6 wyrażamy zgodę na odroczony termin płatności 30 dni od  daty dostarczenia faktury 
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7 
zapewniamy ciągłą i systematyczną dostawę towarów przez cały okres obowiązywania 
umowy  

 

8 

na towary objęte ofertą posiadamy stosowane dokumenty dopuszczające go do obrotu, jako 
wyrób medyczny, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  
(Dz. U. z 2019, poz. 175), Ponadto zobowiązuję się okazać w/w dokumenty na każde 
żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wezwania przez 
Zamawiającego. 

 

9 
oferowany przedmiot zamówienia posiada minimum 6 miesięczny okres przydatności do 
użycia od dnia dostawy 

 

11 

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO (rozporządzenie 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 – Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

12 

Oświadczamy, że sposób reprezentowania Spółki lub Wykonawców składających ofertę 
wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ (Rozdział IX, XII SWZ) 

13 wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SWZ 
 

14 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Art. 112 Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) – 
załącznik nr 2.2A do SWZ 

 

15 
oświadczenie o nie podleganiu  wykluczeniu na podstawie Art. 108 oraz Art. 109 Ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 
zmianami) – załącznik nr 2.2B do SWZ 

 

16 
pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez 
umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać 
stosowne upoważnienie. 

 

17 

W odniesieniu do  Art. 118 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn zm), oświadczamy że: 
 

NIE KORZYSTAMY  /   KORZYSTAMY 
(niepotrzebne skreślić)

  

 
z zasobów udostępnianych przez inne podmioty, celem potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu ). W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w 
Art. 118ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2.3 
do SWZ 

 

18 Przedmiotowe środki dowodowe (Art. 107 ust. 1 Ustawy PZP): 

a) 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP 
zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.(Dz. U. 2019 poz. 
175 z późniejszymi zmianami); produktu leczniczego do obrotu na terytorium RP zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 
2019 poz. 499 z późniejszymi zmianami); produktu biobójczego do obrotu na terenie RP 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09 października 2015 r. – o produktach biobójczych (Dz. 
U. 2018 poz. 122 z  późniejszymi zmianami)  
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b) 
lub oświadczenie  o posiadaniu odpowiednich dokumentów  wraz z zobowiązaniem o 

udostępnieniu ich na każde żądanie Zamawiającego  
 

c) lub oświadczenie o braku konieczności posiadania wymaganych dokumentów  

d) 

próbki produktów, foldery, ulotki, karty katalogowe lub inne materiały informacyjne, 
umożliwiające Zamawiającemu zweryfikowanie parametrów oferowanych wyrobów i 
potwierdzenie spełnienia wymagań, z oznaczeniem, której części zamówienia dokumenty 
dotyczą - wyłącznie na pisemne żądanie Zamawiającego po otwarciu ofert 

 

19 
formularz cenowy na podstawie – załącznik nr 2.5 do SWZ  [zapis danych w formacie XLS, 
PDF] 

 

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE – ART. 274 Ustawy PZP (Rozdział IX SWZ) 

20 
oświadczenie Wykonawcy składane w trybie Art. 128 upzp o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 upzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 2.4 do SWZ 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

21 

odpis lub informacja z KRS lub CEIDG Dokumentem takim będzie aktualny odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji. 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

22 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia  dokumentów, 
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

23 

zaświadczenie z ZUS lub KRUS Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie 
albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie i społeczne  i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 
1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie  i społeczne lub zdrowotne wraz z 
zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 
należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

zaświadczenia o którym mowa w pkt. 21, zaświadczenia lub innego dokumentu o którym mowa w pkt 22 lub odpisu albo 
informacji o którym mowa w pkt 20 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

24 

 nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

 nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 
lub sąd, nie zawarł 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 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

Ponadto: Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

25 
umowa spółki cywilnej  lub uchwała Wspólników lub udziałowców spółki w sprawie 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

26 umowa konsorcjum zawierająca co najmniej – Rozdział IX pkt. 3) 
Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

PODWYKONAWCY 



 
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. Numer postępowania: ZP/382-02/2021  

s t r .  6  
 

27 

Oświadczamy że 
 

zamówienie zrealizujemy sami   /  przy udziale podwykonawców w n/w zakresie  
(niepotrzebne skreślić)

  

 
W związku z powyższym Wykonawca powierza podwykonawstwo w zakresie: 

nazwa firma (o ile są mu wiadome na tym etapie 
opis części zamówienia przewidzianej do wykonania 

przez podwykonawcę 

a)   

b)   

c)   

28 

Oświadczamy że 
 

Wybór naszej oferty PROWADZI  /  NIE PROWADZI  (niepotrzebne skreślić)  

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

a) 
Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:  

 

b) 
Wartość towaru lub usługi bez 
kwoty podatku VAT:  

 

c) 
Określenie stawki podatku 
VAT 

 

INNE DOKUMENTY 

29 inne:  

30 inne:  
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ZAŁĄCZNIK NR 2.2A 
 
 
.......................................................   
            Pieczęć Wykonawcy 
 

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

składane na podstawie Art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   
Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),  

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Nazwa Firmy 
 

 

Zarejestrowana siedziba, adres 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli 

 

 
Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub 
wpisany w odpowiednich dokumentach,  Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn  Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów 
medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku  Sp. z o.o. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w 
postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdział IX SWZ z dnia 21.03.2021 r. z późn. zm. 
 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Rozdział IX SWZ z dnia 21.03.2021 r. z późn. zm. polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………  
w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 
i podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu(*) 
 
(*) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawia 
następujące dokumenty, które określają – wypełnić załącznik nr 2.3 do SWZ 
 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2.2B 
 
 
.......................................................   
            Pieczęć Wykonawcy 

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

składane na podstawie Art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   
Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa Firmy 
 

 

Zarejestrowana siedziba, adres 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Dostawa wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych 
 dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku  Sp. z o.o. prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku, 
oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 
1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postępowania wymienione w art. 

108 ust 1 Ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postępowania wymienione w art. 

109 ust. 1  pkt. 1, pkt. 4 Ustawy Pzp. 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie Art. 
…………………………….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1; Art. 109 ust.1 pkt. 1, 4 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 
ww. okolicznością, na podstawie Art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……… 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY  POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2.3 
 
.......................................................   
            Pieczęć Wykonawcy 

 
 

ZOBOWIĄZNIE 
 

Art. 118 st. 3 Ustawa PZP ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU / PODMIOTÓW  ODDAJĄCYCH  
DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY 

 

Nazwa Firmy 
 

 

Zarejestrowana siedziba, adres 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli  

 
Niniejszym zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: (nazwa Wykonawcy zamówienia publicznego) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………  
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  Zakres udostępnianych 
zasobów (proszę podać/ opisać udostępniony zasoby), wskazując: 
 
 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu: 

….........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
….........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

….........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 
Okres udostępnienia zasobów …………………………………………………………………………………………. 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

składane na podstawie Art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   
Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

 
DOTYCZĄCE AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU DOTYCZĄCYM 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA* 
 

Nazwa Firmy 
 

 

Zarejestrowana siedziba, adres 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli 

 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Dostawa wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku  Sp. z o.o. prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku, oświadczam, co 
następuje: 
 
 
 
 

oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP   w 
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 1 

pkt 4 Ustawy PZP są aktualne (1)(2) 
 
 
 
 

 
(1)Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(2)W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w 

szczególności określić, jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres. 

 
 
 

 


