
Znak sprawy: UCZKIN/ZP-01/08/2020/PNO 

 

 

 

 

  

W dniu 31.07.2020 roku przekazano do opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 

221 000 €. 

Ogłoszenie zostało opublikowane w tymże publikatorze w dniu 31.07.2020  roku pod numerem  

568939-N-2020 

W dniu 31.07.2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie 

dostępnym, w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.uczkin.pl 

W okresie trwającym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych do upływu terminu składania ofert udostępnia się na stronie internetowej www.uczkin.pl 

 

SPECYFIKACJĘ  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

zwaną, dalej także SIWZ na: 

Dostawę kompletnego ginekologicznego stołu operacyjnego z wyposażeniem  

w ramach realizowanego Projektu pn. „Program kompleksowej terapii nienarodzonego  

– jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata  

2018-2020 w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego” 

 

Termin  składania  ofert  upływa  w  dniu 07.08.2020 r.  o  godzinie  10:00. 

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  07.08.2020 r. początek o godzinie  10:15.          
 

           Zatwierdził: 

  ZARZĄD UCZKIN Sp. z o.o. 

          kierownik  zamawiającego 

 

 

  

02-015 Warszawa, Plac Starynkiewicza 1/3 

tel.: (0-22) 583-03-01 fax.: (022) 583-03-02 

www.uczkin.pl, 

 e-mail: zamowienia@uczkin.pl 

NIP 701-038-92-79    REGON 146726100 

 

http://www.uczkin.pl/
http://www.uczkin.pl/
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I. Zamawiający 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Sp. z o.o.,  Plac Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa  NIP 701-038-92-79    REGON 146726100 

Adres do korespondencji: Dział Administracyjno-Techniczny  Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia 

Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. 02-015 Warszawa,                         

Pl. S. Starynkiewicza 1/3, (piętro -1) 

adres strony internetowej: www.uczkin.pl 

zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne,  

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 euro na: 

dostawę kompletnego ginekologicznego stołu operacyjnego z wyposażeniem w ramach realizowanego 

Projektu pn. „Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań 

wad rozwojowych i chorób dziecka na lata 2018-2020 w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety  

i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”   

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) odnoszące się do przedmiotu zamówienia:  

33192230-3 
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II. Tryb udzielenia zamówienia 

1.Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu o ustawę z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2.  Wartość zamówienia jest niższa od wartości wskazanej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju  z 19 

grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2450). 

3.W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie.  

4. 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 Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i 

Noworodka WUM Sp. z .o.o. , tel.: 22 370-27-46; e-mail: biuro@uczkin.pl; 

2) inspektorem ochrony danych w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. 

z o.o. ul. Lindleya 14a lok. 29, 02-013 Warszawa,  jest Pani Gabriela Kaczmarek, e-mail: 

iod@uczkin.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 pn. „Dostawa kompletnego 

ginekologicznego stołu operacyjnego z wyposażeniem”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

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 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; 
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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: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

 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: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia (dostawa, montaż, instalacja, przeszkolenie 

personelu) został zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni liczonym od dnia podpisania 

umowy o realizację zamówienia publicznego 

Przez termin wykonania zamówienia rozumie się datę protokolarnego odbioru  przedmiotu zamówienia, 

tj. podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego – Uniwersytecki 

Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 

Warszawa. 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

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

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności, 

                                                 
1 

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. 
2 

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. 
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tj. że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

1.3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy 

zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że: 

- w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną  dostawę aparatury, sprzętu 

medycznego o wartości minimum 150 000,00 złotych brutto. 

Uwaga: 

1.3.1 Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną 

podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany 

przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia 

przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt V.1.1 – V.1.3 SIWZ oceniane będzie łącznie. 

3 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

Ustawy. 

3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3.2 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. 

3.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust, 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

3.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu na 

którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

3.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

3.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
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zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

VI. Podstawy wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w 

okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę który  

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.  Do oferty Wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ). 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt V.1. SIWZ powołuje się na 

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 

w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym 

mowa w pkt VII.2.1. SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również 

wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o którym mowa w pkt VII.2.1. SIWZ składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 

w pkt VII.2.2. SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również 

wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.2.2. SIWZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2.2. 

2.3 Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy 

składającego ofertę – jeśli dotyczy. 

W celu oceny, czy wykonawca 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, ww. dokument, winien określać w 

szczególności: 

2.3.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

2.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

2.3.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
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roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

3 Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (www.uczkin.pl), przekazać zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 

4. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany 

jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

pzp, tj.: 

4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącej 

zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

4.1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

4.1.2. Wykazu dostaw (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu;  

4.2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu  

zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie następujący dokument: 

4.2.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani też nie ogłoszono jego upadłości. 

Dokument, o których mowa w punkcie VII.4.2.1. niniejszego rozdziału powinny być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 ustawy 

Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
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podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6 Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

7 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570  z późn. zm.). 

9 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca polegający na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w pkt. 

VII.4.2.1 SIWZ na wezwanie, o którym mowa w punkcie VII. 4 . 

10 W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami  

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (t.j. Dz.U.2018.0.2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730). 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń 

lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp) dla których w ustawie Pzp przewidziano 

wyłącznie formę pisemną. 

3.  Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że 

wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem 

na język polski. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wszelka 

korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie                                           

z pełnomocnikiem. 

5. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ: 

5.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później 



Znak sprawy: UCZKIN/ZP-01/08/2020/PNO 

 

 

 

 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. 

5.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków 

opisanym w pkt 5.1 niniejszego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

5.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie zmienia terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie 

treści SIWZ. 

5.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania Wykonawcy, przez którego wniosek został 

złożony, zostanie przekazane Wykonawcom, którym została przekazana SIWZ oraz zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ. 

5.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na 

której jest zamieszczona SIWZ. 

5.6 Za zapoznanie się z całością dokumentów odpowiada Wykonawca. 

6. Do kontaktów z Wykonawcami uprawniona jest:  

Aneta Pisula           apisula@uczkin.pl  

IX. Wymagania dotyczące wadium 

IX.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy, nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 

X. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Informacje ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający wyznacza Panią Anetę Pisula do kontaktu z Wykonawcami, tel. 530-226-545,  

email a.pisula@uczkin.pl. 

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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. 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. 

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik do niniejszej SIWZ. 

Złożenie oferty w postępowaniu 

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:a.pisula@uczkin.pl
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jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  z 

postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych doc, docx, pdf  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 

korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku  wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 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. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert  

i wniosków) 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 

pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania). 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej,  

email a.pisula@uczkin.pl  

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 

zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 

czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy składać w terminie do dnia 07.08.2020 do godz. 10:00  

mailto:a.pisula@uczkin.pl
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    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2020 r., o godzinie 10:15 

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

    i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

3.      Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

4.     Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści  na stronie internetowej www.uczkin.pl    

informacje dotyczące: 

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.     

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 

  - w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5, 

     - w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 

2. Wykonawca winien obliczyć cenę brutto poprzez dodanie do ceny netto wartości stosownego podatku 

VAT. 

3. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w walucie PLN. 

4. Niezgodność zapisu między ceną ofertową napisaną liczbą i słownie – Zamawiający uzna jako cenę 

ofertową cenę napisaną słownie, chyba że cena napisana liczbą w oczywisty sposób wynika z jej 

kalkulacji, w takim przypadku zostanie poprawiona cena opisana słownie. 

5. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał 

się ze szczegółowym opisem zakresu zamówienia, jaki ma zostać wykonany. Całość prac winna być 

zgodna z zamierzeniem i przeznaczeniem. 

6. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki  i 

opłaty, a w szczególności podatek VAT. 

7. W cenie oferty 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. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej 

stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 

od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy. 

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować 

Zamawiającego (w Formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ), czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. 

9.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze 

umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
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1. Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu zgodnie z zapisem art.  24aa ustawy 

Pzp.  

2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: 

Lp. KRYTERIUM: WAGA: 

1 Cena 60% 

2 Wydłużony okres gwarancji 40% 

 R a z e m 100% 

 

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:  

1) Kryterium nr 1 – cena  

            najniższa cena oferty brutto 

    Pc = -------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%  

           cena badanej oferty brutto 

UWAGA 
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

2) Kryterium wydłużony okres gwarancji  (Kg – okres wydłużonej gwarancji) – waga 40% 

Za każdy dodatkowy wydłużony okres gwarancji  na przedmiot zamówienia – ponad minimalny, tj.  

min. 24 miesiące, przyznane zostaną punkty zgodnie z poniższą tabelą: 

Wydłużony okres gwarancji Liczba punktów 

Od 1 miesiąca do 6 miesięcy 25 pkt 

Od 7 miesięcy do 12 miesięcy 50 pkt 

Od 13 miesięcy do 19 miesięcy 75 pkt 

Od 20 miesięcy do 24 miesięcy 100 pkt 

Uwaga! Wykonawca winien podać okres wydłużenia gwarancji w pełnych miesiącach (punkty w 

powyższym kryterium przyznane zostaną tylko za pełne miesiące). 

W przypadku wydłużenia okresu gwarancji przez Wykonawcę o okres powyżej 24 miesięcy, oferta 

otrzyma 100 pkt. 

Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę równą 40 %.  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż minimalny, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 

3. Sposób obliczenia punktacji dla całej oferty 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną 

jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach z uwzględnieniem ich wag. 

Suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę dla poszczególnych kryteriów, stanowić będzie podstawę 

wyboru oferty najkorzystniejszej. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska 

łącznie najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.  

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta danego Wykonawcy, wynosi – 100 

pkt. 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę zgodnie 

z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy  
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1. Istotne dla stron postanowienia,  znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art.  144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  

następujących przypadkach: 

1) zmiany osób reprezentujących Strony umowy w przypadku zmian organizacyjnych; 

2) wystąpienia konieczności zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:  

a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w umownym terminie –                        

w takim przypadku termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na 

usunięcie skutków działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, 

którego skutków nie da się przewidzieć, ani zapobiec. W szczególności za siłę wyższą, z 

zachowaniem powyższego, będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, 

trzęsienie ziemi, powódź, itp.; 

b. wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku umowa zostanie dostosowana 

do obowiązujących przepisów prawa;  

c. zmiana obowiązującej stawki podatku VAT – w takiej sytuacji cena oferty zostanie 

zmieniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

d. wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku  przesunięcia 

się terminu zawarcia umowy z powodu wydłużenia się procedury udzielania zamówienia; 

termin wydłużenia  realizacji przedmiotu umowy  nie może być dłuższy niż termin 

wydłużenia się procedury udzielania zamówienia; 

3) zmiany sposobu wykonania zobowiązania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o ile 

zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego 

wykonania Umowy, jeśli nie zmienia to wartości Umowy, w takim przypadku dopuszcza się 

również możliwość zmiany terminu Umowy; 

4) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z 

obrotu urządzeń lub materiałów, pojawienie się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż 

wskazane w SIWZ i ofercie), jednak zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej 

z oferty oraz terminu wykonania przedmiotu umowy, na podstawie których dokonany był 

wybór Wykonawcy; 

5) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności. 

2.1  Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej (za wyjątkiem sytuacji 

określonej w pkt. XVI.2.2. niniejszego rozdziału) pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do 

niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami. 

2.2 Zmiany dotyczące: numerów rachunków bankowych, osób do kontaktów i ich danych 

kontaktowych, nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania 

strony o tych zmianach. Zmiany takie są skuteczne z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia 

o ich dokonaniu. 

2.3. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych 

w pkt. XVI.2  niniejszego rozdziału, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki 

takiej zmiany. 

2.4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
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Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

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

Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

XVIII. Podwykonawcy 

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

powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw Podwykonawców, jeżeli są znane.  

2.W przypadku powierzenia wykonania części zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności w zakresie bieżącego koordynowania 

Podwykonawców.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zmiana Podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

4. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

XIX. Informacje końcowe 

1 Zamawiający nie przewiduje: 

1) zawarcia umowy ramowej, 

2) składania ofert wariantowych, 

3) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7, 

4) rozliczania w walutach obcych, 

5) aukcji elektronicznej, 

6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp, 

7) wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

2. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 

ustawy Pzp 

XX. Wykaz załączników do SIWZ 

1. Formularz oferty  (wraz załącznikiem nr 1a do Formularza oferty), 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków,  

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

4. Wykaz dostaw, 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

6. Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

7. Wzór umowy, 

Z A T W I E R D Z A M 

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

 (data i podpis kierownika Zamawiającego) 


