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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze powyżej 214 tys. euro na:  

 

 

Dostawę sprzętu  medycznego i wyposażenia   

dla IMŁ Sp. z o.o.  

nr sprawy: 7/ZP/PN/20 

 

 

Integralną  część niniejszej  SIWZ stanowią:  

− Formularz Ofertowy                                                                                

− Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych 

parametrów 

− Załącznik nr 1 

− Załącznik nr 1A.1. – 1A.16. 

 

− Dokument JEDZ 

− Oświadczenie Wykonawcy 

– Załącznik nr 2 

– Załącznik nr 3 

− Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

− Wykaz dostaw 

− Załącznik nr 4 

− Załącznik nr 5 

− Wzór umowy − Załącznik nr 6 

  

  

  

 

Z A T W I E R D Z I Ł  

 Kierownik Zamawiającego 

 

  

 

 Dnia …………………  roku 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.  

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty  

nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)   

sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   

Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U.19.1843 t.j.) 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o. 

al. Piłsudskiego 12 lok. 515, 90-051 Łódź 

Tel: (42) 206 88 60 

Fax: (42) 206 88 61 

e-mail Zamawiającego: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.iml.biz.pl 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /IML_Lodz/SkrytkaESP 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.19.1843 t.j.) zwanej dalej „ustawą Pzp” i zgodnie z postanowieniami 

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.16.1126 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U.18.1993).  

2.2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej 

większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

„Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.” 

 

wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń medycznych oraz montażem wyposażenia w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu. 

Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Centralnej 

Sterylizatorni Szpitala  Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Sieradzu (ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz) zgodnie z umową o wspólnej realizacji 

inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni  

mailto:zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
http://www.iml.biz.pl/
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i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 

zagospodarowaniem terenu – Etap I”. 

 

Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na szesnaście Części, tj. : 

 

3.1.1. Część nr 1 obejmuje dostawę podestów operacyjnych jednostopniowych w ilości 4 szt. 

oraz szaf medycznych dwuskrzydłowych w ilości 6 szt. określoną w Załączniku nr 1A.1. 

do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów oraz w 

Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    

 

3.1.2. Część nr 2 obejmuje dostawę wózków do transportu chorych w pozycji leżącej w ilości 6 

szt. określoną w Załączniku nr 1A.2. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – 

Opis minimalnych parametrów oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    

 

3.1.3. Część nr 3 obejmuje dostawę wózka do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 

min. 300 kg w ilości 1 szt. określoną w Załączniku nr 1A.3. do SIWZ – Specyfikacja 

przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów oraz w Załączniku nr 1 do 

SIWZ – Formularz Ofertowy.    

 

3.1.4. Część nr 4 obejmuje dostawę diatermii chirurgicznych w ilości 3 szt. określoną w 

Załączniku nr 1A.4. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych 

parametrów oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    

 

3.1.5. Część nr 5 obejmuje dostawę kardiomonitorów z modułem jednoparametrowym w ilości 7 

szt. określoną w Załączniku nr 1A.5. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – 

Opis minimalnych parametrów oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    

 

3.1.6. Część nr 6 obejmuje dostawę respiratorów stacjonarnych w ilości 2 szt. określoną w 

Załączniku nr 1A.6. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych 

parametrów oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    

 

3.1.7. Część nr 7 obejmuje dostawę respiratorów transportowych w ilości 2 szt. określoną w 

Załączniku nr 1A.7. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych 

parametrów oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    

 

3.1.8. Część nr 8 obejmuje dostawę laryngoskopów w ilości 3 szt. określoną w Załączniku nr 

1A.8. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów 

oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    

 

3.1.9. Część nr 9 obejmuje dostawę zestawu artroskopowego z torem wizyjnym w ilości 1 kpl. 

określoną w Załączniku nr 1A.9. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis 

minimalnych parametrów oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy.    

 

3.1.10. Część nr 10 obejmuje dostawę wiertarek ortopedycznych w ilości 3 szt. określoną w 

Załączniku nr 1A.10. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis 

minimalnych parametrów oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 
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3.1.11. Część nr 11 obejmuje dostawę wiertarki neurochirurgicznej w ilości 1 szt. określoną w 

Załączniku nr 1A.11. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis 

minimalnych parametrów oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 

 

3.1.12. Część nr 12 obejmuje dostawę pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych w ilości 4 szt. 

określoną w Załączniku nr 1A.12. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – 

Opis minimalnych parametrów oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 

 

3.1.13. Część nr 13 obejmuje dostawę myjni ultradźwiękowej w ilości 1 szt. określoną w 

Załączniku nr 1A.13. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis 

minimalnych parametrów oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 

 

3.1.14. Część nr 14 obejmuje dostawę zgrzewarki w ilości 1 szt. określoną w Załączniku nr 

1A.14. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów 

oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 

 

3.1.15. Część nr 15 obejmuje dostawę zestawu laparoskopowego w ilości 1 kpl. określoną w 

Załączniku nr 1A.15. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis 

minimalnych parametrów oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 

 

3.1.16. Część nr 16 obejmuje dostawę ssaka elektrycznego w ilości 1 szt. określoną w 

Załączniku nr 1A.16. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis 

minimalnych parametrów oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 

 

Załączniki nr 1A.1. – 1A.16. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis 

minimalnych parametrów stanowią jednocześnie określenie minimalnych parametrów, wymagań 

Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności 

rozwiązania równoważnego o czym mowa w pkt. 3.11. niniejszego rozdziału SIWZ.  

Wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte 

zostały w niniejszym rozdziale SIWZ oraz w treści Wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 6 

do SIWZ.   

 

Kody CPV: 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8, 33.19.20.00-2, 38.00.00.00-5, 39.15.00.00-8, 

42.66.41.00-9. 

 

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i 

terminowo.  

3.3.  Dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia, montażem, instalacją i uruchomieniem 

będzie zrealizowana transportem własnym Wykonawcy do pomieszczeń 

Szpitala  Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, przy ul. 

Armii Krajowej 7, kod 98-200 Sieradz. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć 

towar na czas przewozu. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę 

własnym staraniem, na jego koszt oraz ryzyko.  

3.4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujące na terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) wymienione w tzw. Dyrektywach Nowego Podejścia w branży 

wyrobów medycznych, a także w przepisach prawa krajowego dotyczących wyrobów 
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medycznych przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz.U.20.186 t.j.). Tym samym przedmiot zamówienia musi być 

dopuszczony do obrotu handlowego i musi posiadać wymagane prawem ważne dokumenty 

stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniać inne wymagania 

(normy, parametry) określone przez Zamawiającego w Załącznikach nr 1A.1. – 1A.16. do SIWZ 

– Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów. Ponadto przedmiot 

zamówienia ma być oznakowany znakiem CE potwierdzającym zgodność wyprodukowanego 

wyrobu z normami i wymaganiami zasadniczymi dyrektyw, a jeżeli ocena zgodności była 

przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony 

numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia objętego 

Częścią nr 1 dokumentów, o których stanowi ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz.U.20.186 t.j.) a w szczególności deklaracji zgodności, certyfikatów zgodności, 

zgłoszeń, powiadomień (odpowiednio jeżeli dotyczą) dla wszystkich zaoferowanych elementów 

przedmiotu zamówienia będących wyrobami medycznymi, o których stanowi art. 2 ust. 1 pkt. 38 

powołanej ustawy, a także oświadczenia, że wytwórca mebli stosuje technologię malowania 

proszkowego mebli z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną celem 

podniesienia aseptyki pomieszczeń szpitalnych i świadectwo badań niezależnego laboratorium 

badawczego pod kątem działania jonów srebra na szczepy drobnoustrojów. Ponadto w związku z 

faktem, że wyroby będące przedmiotem postępowania przetargowego są przeznaczone do  

zastosowania w Jednostkach Ochrony Zdrowia czyli w obiektach o podwyższonych 

wymaganiach higienicznych i sanitarnych Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z 

dostawą podestów operacyjnych jednostopniowych oraz szaf medycznych 

dwuskrzydłowych objętych Częścią nr 1 wystawiony na producenta certyfikat ISO 13485 oraz 

atest PZH potwierdzający zastosowanie mebli w placówkach służby zdrowia. 

 

3.6. Wraz z dostawą urządzeń medycznych i/lub wyposażenia Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

dostarczył pełną dokumentację (opisy urządzeń, instrukcje obsługi, paszporty techniczne) w 

języku polskim wraz z dokumentami potwierdzającymi, że urządzenia i/lub wyposażenie 

posiadają wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa 

szczegóły w § 1 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

3.7. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia i wyposażenie były zgodne z opisem zawartym 

w Załącznikach nr 1A.1. – 1A.16. do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis 

minimalnych parametrów stanowią.  

 

3.8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca gwarantował, że dostarczony sprzęt medyczny i 

wyposażenie jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, nie 

powystawowy, nieregenerowany, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych 

zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi, oraz że nie ma wad fizycznych i prawnych.  

 

3.9. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia dostarczanych urządzeń i wyposażenia w 

odpowiednio widoczne, czytelne i nieusuwalne oznakowanie tzn.: każdemu wyrobowi będzie 

towarzyszyć informacja konieczna do bezpiecznego jego używania i do zidentyfikowania 

wytwórcy. 
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3.10. Przystosowanie przyłączenia przedmiotu zamówienia do istniejących mediów (do istniejącej 

infrastruktury) w Szpitalu  Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 7, kod 98-200 Sieradz – jeżeli dla danego przedmiotu 

zamówienia wymagane jest podłączenie do mediów – stoi po stronie Wykonawcy.  

 

3.11. Jeżeli treść SIWZ bądź załączników do niej wskazywałaby w odniesieniu do niektórych 

produktów nazwy własne, znaki towarowe, źródło lub pochodzenie, które charakteryzowałyby 

produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający, 

zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert z rozwiązaniami 

równoważnymi, tzw. „ofert równoważnych”, tj. zastosowania innych produktów niż podane w 

ww. dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż minimalne 

wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności co do ich wydajności, 

funkcjonalności, jakości (np. posiadane certyfikaty), gwarantujących zgodność współdziałania z 

pozostałymi elementami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia. Oferowane produkty 

równoważne powinny charakteryzować się właściwościami funkcjonalnymi i jakościowymi 

takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym 

znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Istotne jest, że produkt równoważny 

to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, 

istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie 

produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i 

cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.  

 

Ponadto Zamawiający informuje, że ilekroć w treści SIWZ bądź załączników do niej, Zamawiający 

powołuje się na jakiekolwiek normy, aprobaty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać 

normy, aprobaty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne. 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

 

3.A. PODWYKONAWSTWO 

 

3.A.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

3.A.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy. 

3.A.3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, wówczas Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 

w pkt. 15 oraz w formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 

formularz  jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 6.1.2016 r. str. 

16) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 

przez Wykonawcę firm podwykonawców.  
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3.A.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3.A.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp 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.  

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU       

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp o czym mowa w podrozdziale 5.A SIWZ. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie  

do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

5.1.1.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne 

potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „Dokumentem JEDZ” w 

zakresie w nim określonym (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – 

Dokument JEDZ);  

5.1.1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert;  

5.1.1.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

5.1.1.4. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 

3 do SIWZ); 
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5.1.1.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu 

stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ); 

5.1.1.6. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). 

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp 

dotyczące: 

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

wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie; 

5.1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie; 

5.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie: 

 

5.1.2.3.1. dla Części nr 1 min. jedną dostawę mebli medycznych o wartości min. 

24.000,00 PLN brutto. 

 

5.1.2.3.2. dla Części nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 i 16  min. jedną dostawę 

sprzętu medycznego o wartości odpowiednio: 

 

➢ Dla Części nr 2  min. 48.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 3  min. 12.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 4  min. 91.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 5  min. 55.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 6  min. 85.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 7  min. 52.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 8  min. 2.500,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 9  min. 170.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 10  min. 47.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 11  min. 43.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 12  min. 12.500,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 15  min. 230.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 16  min. 3.500,00 PLN brutto. 

 

 

 



Nr postępowania 7/ZP/PN/20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Strona 10 z 38 

 

UWAGA: 

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną Część wskazaną 

powyżej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże 

wykonanie min. jednej dostawy sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 

kwota odpowiadająca najwyższej wymaganej wartości ze wszystkich Części, na które 

Wykonawca składa ofertę. 

 

5.1.2.3.3. dla Części nr 13 min. jedną dostawę sprzętu laboratoryjnego o wartości 

min. 7.500,00 PLN brutto. 

 

5.1.2.3.4. dla Części nr 14 min. jedną dostawę sprzętu związanego z pakowaniem o 

wartości min. 4.500,00 PLN brutto. 

 

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w 

innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy tę wartość po średnim kursie walut 

Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w TED. Jeżeli w tym dniu NBP nie publikuje kursów walut, Zamawiający 

przyjmie średni kurs z najbliższego dnia, w którym NBP publikuje kursy walut, przed 

publikacją ogłoszenia w TED. 

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń  

i dokumentów: 

5.1.2.3.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne 

potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie 

Dokumentu JEDZ w zakresie w nim określonym (wzór dokumentu stanowi 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Dokument JEDZ);  

5.1.2.3.2. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

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

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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. 
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Wykonawca jest zobowiązany udokumentować wykonanie: 

– dla Części nr 1 min. jedną dostawę mebli medycznych o wartości min. 

24.000,00 PLN brutto. 

 

– dla Części nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 i 16 min. jedną dostawę 

sprzętu medycznego o wartości odpowiednio: 

 

➢ Dla Części nr 2  min. 48.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 3  min. 12.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 4  min. 91.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 5  min. 55.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 6  min. 85.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 7  min. 52.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 8  min. 2.500,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 9  min. 170.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 10  min. 47.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 11  min. 43.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 12  min. 12.500,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 15  min. 230.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 16  min. 3.500,00 PLN brutto. 

 

UWAGA: 

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną Część 

wskazaną powyżej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże wykonanie min. jednej dostawy sprzętu medycznego o 

wartości nie mniejszej niż kwota odpowiadająca najwyższej wymaganej 

wartości ze wszystkich Części, na które Wykonawca składa ofertę. 

 

– dla Części nr 13 min. jedną dostawę sprzętu laboratoryjnego o wartości 

min. 7.500,00 PLN brutto. 

 

– dla Części nr 14 min. jedną dostawę sprzętu związanego z pakowaniem o 

wartości min. 4.500,00 PLN brutto. 

 (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). 

5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  

5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału 

w postępowaniu określony przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5.1.2.3. SIWZ zostanie 

oceniony łącznie dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi 

wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 

ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp o czym mowa w pkt. 5.1.1. SIWZ. 
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5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w pkt. 5.1.2.3. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

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

zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.  

5.5. 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.  

5.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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 

Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

5.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, 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 o czym mowa w podrozdziale 

5.A SIWZ. Tym samym Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest przedstawić w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.1.B.2. – 6.1.B.5. SIWZ. 

5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.4. SIWZ  

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: 

5.8.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

5.8.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2.3. SIWZ. 

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

24 ust. 5 pkt. 1 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 podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie 
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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. 

5.10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie zapisu w pkt. 5.9. SIWZ. 

5.11. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp, zgodnie z którą 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. 

 

5.A. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5 USTAWY PZP  

Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz.U.19.243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układnie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz.U.19.498 z późn. zm.). 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA       

6.1.A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany 

będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

6.1.A.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne 

potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie Dokumentu 

JEDZ w zakresie w nim określonym (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do 

SIWZ – Dokument JEDZ);  

 6.1.A.2. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
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dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy 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. 

Wykonawca jest zobowiązany udokumentować wykonanie  

 

– dla Części nr 1 min. jedną dostawę mebli medycznych o wartości min. 

24.000,00 PLN brutto. 

 

– dla Części nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 i 16  min. jedną dostawę 

sprzętu medycznego o wartości odpowiednio: 

 

➢ Dla Części nr 2  min. 48.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 3  min. 12.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 4  min. 91.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 5  min. 55.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 6  min. 85.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 7  min. 52.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 8  min. 2.500,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 9  min. 170.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 10  min. 47.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 11  min. 43.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 12  min. 12.500,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 15  min. 230.000,00 PLN brutto; 

➢ Dla Części nr 16  min. 3.500,00 PLN brutto. 

 

UWAGA: 

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną Część 

wskazaną powyżej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże wykonanie min. jednej dostawy sprzętu medycznego o 

wartości nie mniejszej niż kwota odpowiadająca najwyższej wymaganej 

wartości ze wszystkich Części, na które Wykonawca składa ofertę. 

 

– dla Części nr 13 min. jedną dostawę sprzętu laboratoryjnego o wartości 

min. 7.500,00 PLN brutto. 

 

– dla Części nr 14 min. jedną dostawę sprzętu związanego z pakowaniem o 

wartości min. 4.500,00 PLN brutto. 

 (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). 
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6.1.B.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 

ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy Pzp o czym mowa w podrozdziale 5.A SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

6.1.B.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne 

potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „Dokumentem JEDZ” w 

zakresie w nim określonym (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – 

Dokument JEDZ);  

6.1.B.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert;  

6.1.B.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

6.1.B.4. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu 

stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ); 

6.1.B.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu 

stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ); 

6.1.B.6. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). 

6.2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w pkt 5.1.1. i 5.1.2. SIWZ, 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 (Dz.U.20.346 t.j.). 

6.3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i 
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dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.  

6.4. Dokument JEDZ stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.A.1. oraz 

6.1.B.1. niniejszego rozdziału SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.  

Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których 

mowa w pkt. 6.1.A.2. oraz 6.1.B.2. – 6.1.B.6. niniejszego rozdziału SIWZ.  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt. 6.1.A.2. oraz 6.1.B.2. – 6.1.B.5. 

niniejszego rozdziału SIWZ potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp . 

6.5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.B.6. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert. 

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

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

– warunków udziału w postępowaniu  składa także Dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.   

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

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

postępowaniu złożył Dokumenty JEDZ dotyczące podwykonawców. 

6.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Dokument JEDZ 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.9. W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji - Część IV Dokumentu JEDZ Wykonawca może 

wypełnić jedynie sekcję α i nie musi wypełniać pozostałych pól dotyczących szczegółowych 

warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego. 

Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o 

dokumenty złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust.1 

ustawy Pzp. 

6.10. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6.11. Jeżeli wykaz, o którym mowa w pkt. 6.1.A.2., oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę 

dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
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podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

6.12. Zapisy rozdziału 10 SIWZ pt. Opis sposobu przygotowania ofert stosuje się odpowiednio dla 

oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających: 

6.12.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

6.12.2. spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, 

6.12.3. brak podstaw wykluczenia, 

wskazanych w rozdziale 6 oraz podrozdziale 6.C SIWZ. 

 

UWAGA: 

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium 

wiedzy → Jednolity Europejski Dokument Zamówień dostępna jest Instrukcja wypełniania 

JEDZ/ESPD. 

 

6A. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

6.A.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.B.2. – 1.B.3. rozdziału 6 SIWZ: 

6.A.1.1. pkt 6.1.B.2. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 

6.A.1.2. pkt 6.1.B.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

6.A.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.A.1.1 i 6.A.1.2 niniejszego podrozdziału SIWZ, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6.A.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa 

w pkt. 6.A.1. niniejszego podrozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 6.A.2 niniejszego 

podrozdziału SIWZ stosuje się odpowiednio.      

6.A.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

http://www.uzp.gov.pl/
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dokument wskazany w pkt 6.1.B.2 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.A.1.1 

niniejszego podrozdziału SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 

osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 6.A.2 niniejszego podrozdziału SIWZ stosuje 

się odpowiednio.  

6.A.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.B. PEŁNOMOCNICTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 26 UST. 3a USTAWY PZP, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

Załącznik nr 2A – Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, w przypadku składania ofert 

przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub pełnomocnictwo dla 

ustanowionego pełnomocnika do podpisania oferty, jeśli z dokumentów Wykonawcy nie wynika 

umocowanie do reprezentacji w firmie, odpowiednio do postanowień określonych w pkt 10.13. SIWZ 

i pkt. 10 w Załączniku nr 1 do SIWZ pt. Formularz Ofertowy.  

 

6.C. DOKUMENTY PRZEDMIOTOWE 

 

6.C.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć specyfikacje techniczne, opisy, 

prospekty, foldery, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające informacje na temat 

parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, który ma zostać dostarczony, 

potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego.  

Specyfikacje techniczne, opisy, prospekty, foldery, karty katalogowe lub inne dokumenty 

zawierające informacje na temat parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, który ma 

zostać dostarczony muszą być sporządzone w języku polskim.  

Ww. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski - tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

 

Zamawiający zaleca aby dokumenty zostały czytelnie oznaczone w zakresie przypisania 

danego dokumentu do oferowanego przedmiotu zamówienia. 

 

6.C.2. Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w 

pkt. 6.C.1. niniejszego podrozdziału SIWZ. Obowiązek przedłożenia ww. dokumentów 

dotyczył będzie jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.  

 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu 

określonego w pkt. 6.C.1 niniejszego podrozdziału SIWZ potwierdzającego spełnianie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.  
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6.D. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY, NA POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ SIWZ 

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy;  

Załącznik nr 1A.1. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 1 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.1.; 

Załącznik nr 1A.2. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 2 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.2.; 

Załącznik nr 1A.3. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 3 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.3.; 

Załącznik nr 1A.4. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 4 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.4.; 

Załącznik nr 1A.5. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 5 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.5.; 

Załącznik nr 1A.6. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 6 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.6.; 

Załącznik nr 1A.7. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 7 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.7.; 

Załącznik nr 1A.8. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 8 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.8.; 

Załącznik nr 1A.9. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 9 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.9.; 

Załącznik nr 1A.10. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 10 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.10.; 

Załącznik nr 1A.11. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 11 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.11.; 

Załącznik nr 1A.12. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 12 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.12.; 

Załącznik nr 1A.13. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 13 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.13.; 

Załącznik nr 1A.14. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 14 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.14.; 

Załącznik nr 1A.15. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 15 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.15.; 

Załącznik nr 1A.16. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 16 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.16.; 

Załącznik nr 7 – Dowód wniesienia wadium – szczegóły w rozdziale 8 SIWZ.  

 

Brak któregokolwiek z ww. Załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty jako sprzecznej z 

postanowieniami SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w związku z art. 89 ust.1 pkt 7b 

w przypadku wadium.   
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6.E. FORMA DOKUMENTÓW 

6.E.1. Formularz Ofertowy oraz załączniki wskazane w podrozdziale 6.D SIWZ, a także Dokument 

JEDZ Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo, o którym mowa w 

podrozdziale 6.B SIWZ musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy lub elektronicznej kopii dokumentu. W przypadku elektronicznej kopii 

pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie w postaci elektronicznej i podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

6.E.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1.A.2., 6.1.B.2. – 6.1.B.6. oraz 

w pkt. 6.C.1. SIWZ, a także oświadczenie innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (zobowiązanie 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.5. SIWZ) należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej 

kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

6.E.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

6.E.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o 

której mowa w pkt 6.E.2. niniejszego rozdziału SIWZ, następuje przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego.  

6.E.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.A.2., 6.1.B.2. – 6.1.B.6. oraz w pkt 

6.C.1. SIWZ, a także oświadczenia innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (zobowiązanie podmiotu, o 

którym mowa w pkt 5.5. SIWZ), wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

6.E.6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

7.1. Informacje ogólne: 

7.1.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki podawczej ePUAP 

/IML_Lodz/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej (email) na adres: 

zamowienia.publiczne@iml.biz.pl. 

7.1.2. Zamawiający nie przewiduje kontaktu telefonicznego z Wykonawcami.  

7.1.3. Komunikacja prowadzona jest w języku polskim w formie elektronicznej i odbywa się 

zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem 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 (Dz.U.17.1320 z późn. 

zm. ); 

b) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych (Dz.U.18.1991). 

7.1.4. 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 oraz do formularza do 

komunikacji. 

7.1.5. 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, 

które są ogólnodostępne pod adresami internetowymi odpowiednio: 

 https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/regulamin.  

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

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

7.1.7. Za datę przekazania za pośrednictwem ePUAP oferty, wniosków, zawiadomień, 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Za datę 

przekazania oświadczeń, dokumentów, wniosków, zaświadczeń, zapytań do treści SIWZ, 

zawiadomień oraz innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia dostarczenia 

wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego. 

7.1.8. Zamawiający udostępni klucz publiczny i identyfikator postępowania na swojej stronie 

internetowej www.iml.biz.pl wraz z dokumentacją postępowania. Identyfikator 

postępowania i klucz publiczny dostępne są także na Liście wszystkich postępowań na 

miniPortalu. 

7.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami – nie dotyczy składania ofert, o 

czym mowa w rozdziale 10 SIWZ: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
http://www.iml.biz.pl/
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7.2.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl. 

7.2.2. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji).  

7.2.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania.  

7.2.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 

pkt. 7.2.1. adres e-mail. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 

pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączników.  

7.2.5. 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 (Dz.U.17.1320 z późn. zm.) 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 

(Dz.U.16.1126 z późn. zm.). 

7.2.6. Korespondencja z Wykonawcą odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres e-mail wskazany w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę. 

 

7.3. Przekazując oświadczenia lub dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający lub Wykonawca na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia ze strony 

Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że 

wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego 

komunikatu poczty elektronicznej o wysłaniu informacji.  

 

7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania.  

 

7.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Tym samym 

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

wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

mailto:zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
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7.6. Kopię wniesionego do Prezesa Izby ewentualnego środka odwoławczego, należy składać 

do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

7.7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do monitorowania strony internetowej 

Zamawiającego - www.iml.biz.pl do dnia otwarcia ofert, z uwagi na możliwość dokonania 

ewentualnej modyfikacji SIWZ przez Zamawiającego. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

8.1. Zamawiający ustalił wadium w wysokości: 

 

8.1.1. 700,00 PLN (słownie: siedemset 00/100 PLN) dla Części nr 1; 

8.1.2. 1.800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100 PLN) dla Części nr 2; 

8.1.3. 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 PLN) dla Części nr 3; 

8.1.4. 3.300,00 PLN (słownie: trzy tysiące trzysta 00/100 PLN) dla Części nr 4; 

8.1.5. 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN) dla Części nr 5; 

8.1.6. 3.200,00 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście 00/100 PLN) dla Części nr 6; 

8.1.7. 1.900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset 00/100 PLN) dla Części nr 7; 

8.1.8. 90,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt 00/100 PLN) dla Części nr 8; 

8.1.9. 6.400,00 PLN (słownie: sześć tysięcy czterysta 00/100 PLN) dla Części nr 9; 

8.1.10. 1.700,00 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100 PLN) dla Części nr 10; 

8.1.11. 1.600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset 00/100 PLN) dla Części nr 11; 

8.1.12. 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 PLN) dla Części nr 12; 

8.1.13. 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN) dla Części nr 13; 

8.1.14. 140,00 PLN (słownie: sto czterdzieści 00/100 PLN) dla Części nr 14; 

8.1.15. 8.700,00 PLN (słownie: osiem tysięcy siedemset 00/100 PLN) dla Części nr 15; 

8.1.16. 130,00 PLN (słownie: sto trzydzieści 00/100 PLN) dla Części nr 16. 

 

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

–    pieniądzu, 

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,  

 z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

–     gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, 

–     poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.20.299 

t.j.).  

 

8.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

 

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

 

74 1240 3073 1111 0010 5905 3755 

 

z zaznaczeniem na dokumencie: 

 

http://www.iml.biz.pl/


Nr postępowania 7/ZP/PN/20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Strona 24 z 38 

 

Z tyt. wadium: „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia”  

Część nr 1 i/lub Część nr 2 i/lub Część nr 3 i/lub Część nr 4 i/lub Część nr 5 

i/lub Część nr 6 i/lub Część nr 7 i/lub Część nr 8 i/lub Część nr 9 i/lub Część nr 10  

i/lub Część nr 11 i/lub Część nr 12 i/lub Część nr 13 i/lub Część nr 14 i/lub Część nr 15  

i/lub Część nr 16  

lub  

w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania  

7/ZP/PN/20 

ze wskazaniem nr Części, na którą/e składana jest oferta  

 

8.5.    Kwota wadium musi być wniesiona na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie 

przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu 

składania ofert. 

 

8.6.   Zaleca się dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (dowodu dokonania 

przelewu) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

8.7.  Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to należy złożyć dokument 

gwarancji lub poręczenia w oryginale w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu 

poprzez załączenie pliku do oferty przez jego skompresowanie wraz z plikami stanowiacymi 

ofertę do jednego pliku archiwum (ZIP) z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji lub 

poręczenia. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi obejmować cały okres 

związania ofertą.  

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca składający ofertę, pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 

 

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

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

10.1. Wykonawca składa ofertę wyłącznie 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 jest 

dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Do 

ww. formularza Wykonawca może załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze 

150MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy podpisać 



Nr postępowania 7/ZP/PN/20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Strona 25 z 38 

 

je (każdy osobno) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować i zapisać te pliki 

w formacie ZIP i dopiero zaszyfrować Aplikacją do szyfrowania, a następnie załączyć do 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 

10.2. W Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

10.3. Oferta wraz z Dokumentem JEDZ powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem 

postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby umocowaną/e do 

działania w firmie Wykonawcy – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu, o którym mowa 

w pkt. 7.1.5. SIWZ. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

10.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.19.1010 z późn. zm.), 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa w pkt. 8 Formularza Ofertowego, 

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).  

 

10.5. Informacje objęte zastrzeżeniem Wykonawcy, o których mowa w pkt. 10.4. niniejszego 

rozdziału SIWZ nie będą ujawniane wówczas, gdy Wykonawca wykaże, nie później niż w 

terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

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

(Dz.U.2019.1010 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy Pzp.  

Jeżeli Wykonawca nie wykaże słuszności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa to 

Zamawiający uzna te informacje za jawne. 

10.6.Do oferty należy dołączyć Dokument JEDZ Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega (jeżeli 

dotyczy) sporządzony/e wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 

umocowanej/ych do działania w firmie Wykonawcy, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

10.7. Zaleca się, aby Wykonawcy przy sporządzaniu oferty korzystali ze wzorów formularzy 

przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich 

formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez 

Zamawiającego w przygotowanych wzorach. 

10.8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę w jednym 

egzemplarzu – na wybraną/e Część/ci (szczegóły w pkt. 18.1 SIWZ). Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny. Wszystkie 

miejsca wykropkowane lub wolne miejsca przewidziane do uzupełnienia treści w załącznikach, 

np. w tabeli muszą być przez Wykonawcę wypełnione.  
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10.9.  Wszystkie składniki wskazane w pkt. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5, 1.6., 1.7., 1.8. 1.9. 1.10., 1.11., 

1.12., 1.13., 1.14., 1.15. i 1.16. dotyczące ceny zamówienia, a także w pkt. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 

3.5, 3.6., 3.7., 3.8. 3.9. 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15. i 3.16. dotyczące udzielonego 

okresu gwarancji na oferowany przedmiot dostawy  Załącznika nr 1 – Formularz Ofertowy, w 

zależności na którą z Części przedmiotu zamówienia składana jest oferta, muszą być wpisane w 

wyznaczonych miejscach odpowiednio liczbą i słownie. W przypadku gdy oferta nie jest 

składana w danej Części przedmiotu zamówienia należy dokonać wykreślenia odpowiedniego 

pkt. dotyczącego tej Części lub wpisać „nie dotyczy”. 

Wszystkie pola (wolne miejsca przeznaczone do wypełnienia) w tabelach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 w ww. Załączniku nr 1 muszą być szczegółowo wypełnione.  

W miejscach dotyczących składników cenowych, zaoferowane i wpisane przez Wykonawcę 

kwoty w pola tabel muszą być wyższe niż 0 i określone z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

 

10.10. Wszystkie rubryki wskazane w Załączniku nr 1A.1., Załączniku nr 1A.2., Załączniku nr 

1A.3., Załączniku nr 1A.4., Załączniku nr 1A.5., Załączniku nr 1A.6., Załączniku nr 1A.7., 

Załączniku nr 1A.8., Załączniku nr 1A.9., Załączniku nr 1A.10., Załączniku nr 1A.11., 

Załączniku nr 1A.12. ., Załączniku nr 1A.13., Załączniku nr 1A.14. ., Załączniku nr 

1A.15. . i Załączniku nr 1A.16.  – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych 

parametrów, w zależności na którą z Części przedmiotu zamówienia składana jest oferta, muszą 

być wypełnione w wyznaczonych miejscach, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 

wypełnić kolumnę nr 4 pn. WARTOŚĆ OFEROWANA tabeli stanowiącej integralną część 

ww. Załączników dotyczącej wartości danego parametru uzyskiwanego przez oferowany 

przez Wykonawcę przedmiot dostawy.  

 

10.11. Treść Załącznika nr 1 – Formularz Ofertowy, Załącznika nr 1A.1., Załącznika nr 1A.2., 

Załącznika nr 1A.3., Załącznika nr 1A.4., Załącznika nr 1A.5., Załącznika nr 1A.6., 

Załącznika nr 1A.7., Załącznika nr 1A.8., Załącznika nr 1A.9., Załącznika nr 1A.10., 

Załącznika nr 1A.11., Załączniku nr 1A.12., Załączniku nr 1A.13.,  Załączniku nr 1A.14., 

Załączniku nr 1A.15. i Załączniku nr 1A.16.– Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis 

minimalnych parametrów musi być zgodna z postanowieniami SIWZ.   

Ww. Załączniki są dokumentami składanymi na potwierdzenie zgodności oferty Wykonawcy z 

treścią SIWZ i stanowią oświadczenie Wykonawcy.  

Nie są to dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

ani nie dotyczą potwierdzenia wymagań przedmiotowych określonych przez Zamawiającego, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, więc Zamawiający nie może wzywać 

Wykonawców do ich uzupełnienia lub skorygowania błędów. Tym samym niezgodność treści 

ww. Załączników z postanowieniami SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty jako 

sprzecznej z postanowieniami SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Zatem Zamawiający prosi Wykonawców o przygotowanie powyżej przywołanych 

dokumentów zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 

10.12. Oferta powinna składać się w szczególności z: 

10.12.1. Formularza Ofertowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 

10.12.2  Załączniki jak poniżej: 
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- Załącznika nr 1A.1. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów 

– Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 1 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 

1A.1.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.2. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów 

– Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 2 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 

1A.2.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.3. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów 

– Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 3 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 

1A.3.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.4. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów 

– Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 4 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 

1A.4.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.5. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów 

– Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 5 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 

1A.5.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.6. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów 

– Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 6 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 

1A.6.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.7. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów 

– Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 7 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 

1A.7.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.8. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów 

– Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 8 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 

1A.8.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.9. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów 

– Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 9 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 

1A.9.; 
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i/lub 

- Załącznika nr 1A.10. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych 

parametrów – Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 10 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.10.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.11. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych 

parametrów – Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 11 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.11.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.12. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych 

parametrów – Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 12 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.12.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.13. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych 

parametrów – Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 13 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.13.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.14. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych 

parametrów – Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 13 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.14.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.15. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych 

parametrów – Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 13 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.15.; 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.16. – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych 

parametrów – Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część nr 13 wypełnia i załącza do oferty 

Załącznik nr 1A.16.; 

10.12.3 Dokumentu lub Dokumentów JEDZ sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 

do SIWZ; 

10.12.4 dokumentu wadium w oryginale (jeżeli wadium nie zostało wniesione w formie pieniężnej) 

szczegóły w rozdziale 8 SIWZ;  

10.12.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy); 

10.12.6. pełnomocnictwa, o którym mowa w podrozdziale 6.B SIWZ (jeżeli dotyczy). 
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10.13. Oświadczenia i dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osobę/osoby 

umocowaną/e do działania w firmie Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.A.2., 6.1.B.2. – 6.1.B.6. oraz w pkt. 

6.C.1. składane są w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem – szczegóły w podrozdziale 6.E. SIWZ.  

10.14. 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 

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

wycofać złożonej oferty. 

 

10.16. Wykonawca  ponosi wszelkie koszty związane z  przygotowaniem i  złożeniem oferty.  

 

10.17. Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron oferty. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

11.1. Ofertę należy złożyć  

 

 

do dnia 

 

27 kwietnia 2020 r. do godziny 11:00 

 

na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /IML_Lodz/SkrytkaESP. Decydujące 

znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty.  

   

11.2. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego – 

Łódź, al. Piłsudskiego 12, lok. 515 (V piętro), Dział Zamówień Publicznych 

 

 

w dniu 

 

27 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00 

 

11.2.1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 

prywatnego. 

 

11.2.2.   Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

 

11.2.3.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 

z otwarcia ofert. 
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12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

12.1. Podana w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ cena ofertowa brutto 

w pkt. 1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. i/lub 1.4. i/lub 1.5. i/lub 1.6. i/lub 1.7. i/lub 1.8. i/lub 1.9. i/lub 1.10. 

i/lub 1.11. i/lub 1.12. i/lub 1.13. i/lub 1.14. i/lub 1.15. i/lub 1.16. w zależności, na którą Część 

składana jest oferta musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

liczbą i słownie. Cena musi uwzględniać całą wartość przedmiotu zamówienia, wraz ze 

wszystkimi podatkami i opłatami oraz wartość niezbędnych usług do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym m.in. koszt transportu i dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia, koszt instalacji, montażu i 

uruchomienia przedmiotu dostawy, koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie 

obsługi sprzętu oraz musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oraz wszystkie 

koszty z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, a także wszystkie koszty wymienione w projekcie umowy.   

12.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

12.3. Dla Wykonawców krajowych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać kwotę netto w złotych 

polskich (bez podatku VAT), oraz cenę brutto w złotych polskich (z podatkiem VAT). 

Dla Wykonawców zagranicznych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać kwotę  

netto w złotych polskich. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i 

zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca 

zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania 

umowy, (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych). 

Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, 

Zamawiający doliczy do kwoty ofertowej netto asortymentu oferowanego przez Wykonawców 

zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy 

podatku VAT. 

 

12.4. Płatności będę regulowane przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1751) w 

przypadku, gdy Przedmiot zamówienia jest objęty zakresem załącznika nr 15 do ww. ustawy 

zmienianej w art. 1, a wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, na Zamawiającym spoczywa obowiązek płatności w trybie split payment. 
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13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

A) Cena ofertowa brutto     (C)   95% 

 

B) Okres gwarancji      (G)   5% 

 

Zgodnie z podanymi powyżej stawkami procentowymi poszczególnych kryteriów, za 

najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert Zamawiający uzna tę, która uzyska 

największą sumę łącznej oceny punktowej (P) obliczonej wg poniższego wzoru z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku: 

 

P= C + G  

gdzie: 

 

13.1. Punktacja przyznana za kryterium Cena ofertowa brutto (C) obliczona zostanie wg wzoru:   

 

 

                 C min  

               C =  -------    x  95 

                                                          C bad  

 

gdzie: 

 

C min - najniższa oferowana cena ofertowa brutto spośród wszystkich ważnych nie 

podlegających odrzuceniu ofert 

C bad – cena ofertowa brutto badanej oferty          

 

13.2. Sposób oceny oferty w kryterium Okres gwarancji (G) w poszczególnych Częściach: 

 

13.2.A. Dla Części nr 1    

  

                 G1 + G2  

               G =  --------------     

                                                                 2 

gdzie: 

  G – oznacza liczbę punktów w kryterium „Okres gwarancji” (G) 

G1 – oznacza liczbę punktów przyznanych za udzielenie gwarancji na podest operacyjny 

jednostopniowy wg następującej zasady: 

➢ Wykonawca otrzyma 0 pkt za kryterium „Okres gwarancji” (G) – w przypadku 

zaoferowania terminu 24 miesięcznej gwarancji, 

➢ Wykonawca otrzyma 5 pkt za kryterium „Okres gwarancji” (G) – w przypadku 

zaoferowania terminu 36 miesięcznej gwarancji. 
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G2 – oznacza liczbę punktów przyznanych za udzielenie gwarancji na szafę medyczną 

dwuskrzydłową wg następującej zasady: 

➢ Wykonawca otrzyma 0 pkt za kryterium „Okres gwarancji” (G) – w przypadku 

zaoferowania terminu 24 miesięcznej gwarancji, 

➢ Wykonawca otrzyma 5 pkt za kryterium „Okres gwarancji” (G) – w przypadku 

zaoferowania terminu 36 miesięcznej gwarancji. 

 

UWAGA: 

➢ Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” (G) zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy o okresie gwarancji na oferowany sprzęt medyczny w Części 

nr 1 z pkt. 3.1. Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 

➢ Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie 

odrzucona.  

➢ Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres dłuższy niż 36 miesięcy na 

poszczególne meble medyczne ewentualna realizacja umowy będzie zgodna z 

oświadczeniem Wykonawcy co do zaoferowanego okresu gwarancji. 

 

13.2.B. Dla Części nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 i 16    

  

13.2.B.1. Wykonawca otrzyma 0 pkt za kryterium „Okres gwarancji” (G) – w przypadku 

zaoferowania terminu 24 miesięcznej gwarancji. 

 

13.2.B.2. Wykonawca otrzyma 5 pkt za kryterium „Okres gwarancji” (G) – w przypadku 

zaoferowania terminu 36 miesięcznej gwarancji. 

 

UWAGA: 

➢ Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” (G) zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy o okresie gwarancji na oferowany sprzęt medyczny w Części 

nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 i 16 z pkt. odpowiednio 3.2., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7. 3.8., 3.9., 

3.11., 3.12., 3.15. i 3.16. Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 

➢ Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie 

odrzucona.  

➢ Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres dłuższy niż 36 miesięcy ewentualna 

realizacja umowy będzie zgodna z oświadczeniem Wykonawcy co do zaoferowanego 

okresu gwarancji. 

 

13.2.C. Dla Części nr 4    

  

                   G1 + G2  

               G =  --------------     

                                                                 2 

 

gdzie: 

  G – oznacza liczbę punktów w kryterium „Okres gwarancji” (G) 

G1 – oznacza liczbę punktów przyznanych za udzielenie gwarancji na diatermię chirurgiczną 

wg następującej zasady: 
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➢ Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 24 

miesięcznej gwarancji; 

➢ Wykonawca otrzyma 5 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 36 

miesięcznej gwarancji 

G2 – oznacza liczbę punktów przyznanych za udzielenie gwarancji na diatermię chirurgiczną z 

funkcją koagulacji argonowej wg następującej zasady: 

➢ Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 24 

miesięcznej gwarancji; 

➢ Wykonawca otrzyma 5 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 36 

miesięcznej gwarancji 

 

UWAGA: 

➢ Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” (G) zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy o okresie gwarancji na oferowany sprzęt medyczny w Części 

nr 4 z pkt. 3.4. Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 

➢ Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie 

odrzucona.  

➢ Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres dłuższy niż 36 miesięcy na 

poszczególny sprzęt medyczny ewentualna realizacja umowy będzie zgodna z 

oświadczeniem Wykonawcy co do zaoferowanego okresu gwarancji. 

 

13.2.D. Dla Części nr 10    

  

                   G1 + G2  

               G =  --------------     

                                                                 2 

gdzie: 

  G – oznacza liczbę punktów w kryterium „Okres gwarancji” (G) 

G1 – oznacza liczbę punktów przyznanych za udzielenie gwarancji na wiertarkę ortopedyczną 

wg następującej zasady: 

➢ Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 24 

miesięcznej gwarancji; 

➢ Wykonawca otrzyma 5 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 36 

miesięcznej gwarancji 

G2 – oznacza liczbę punktów przyznanych za udzielenie gwarancji na wiertarkę ortopedyczną 

(piła oscylacyjna) wg następującej zasady: 

➢ Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 24 

miesięcznej gwarancji; 

➢ Wykonawca otrzyma 5 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 36 

miesięcznej gwarancji 

 

UWAGA: 

➢ Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” (G) zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy o okresie gwarancji na oferowany sprzęt medyczny w Części 

nr 10 z pkt. 3.10. Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 

➢ Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie 

odrzucona.  
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➢ Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres dłuższy niż 36 miesięcy na 

poszczególny sprzęt medyczny ewentualna realizacja umowy będzie zgodna z 

oświadczeniem Wykonawcy co do zaoferowanego okresu gwarancji. 

 

13.2.E. Dla Części nr 13 i 14    

  

13.2.E.1. Wykonawca otrzyma 0 pkt za kryterium „Okres gwarancji” (G) – w przypadku 

zaoferowania terminu 24 miesięcznej gwarancji. 

 

13.2.E.2. Wykonawca otrzyma 5 pkt za kryterium „Okres gwarancji” (G) – w przypadku 

zaoferowania terminu 36 miesięcznej gwarancji. 

 

UWAGA: 

➢ Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” (G) zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy o okresie gwarancji na oferowane wyposażenie w Części nr 

13 i 14 z pkt. odpowiednio 3.13. i 3.14. Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 

➢ Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie 

odrzucona.  

➢ Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres dłuższy niż 36 miesięcy ewentualna 

realizacja umowy będzie zgodna z oświadczeniem Wykonawcy co do zaoferowanego 

okresu gwarancji. 

 

13.3. Każda Część oceniana będzie oddzielnie.  

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

14.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie w formie pisemnej 

powiadomiony o decyzji Zamawiającego odnośnie rozstrzygnięcia postępowania  

i zaproszony do podpisania umowy do siedziby Zamawiającego. Umowa może być podpisana w 

terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Zamawiający zawrze umowę przed upływem tego terminu, jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta zgodnie z treścią art. 

94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.  

 

14.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

14.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia „konsorcjum wykonawców” – Wykonawca zobowiązany jest przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć Zamawiającemu umowę 
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regulującą współpracę członków konsorcjum. W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę 

cywilną przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie 

spółki cywilnej zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowę spółki.  

Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

16. WZÓR UMOWY 

 

Wzór umowy – Załącznik nr 6, stanowiący integralną część SIWZ, określa warunki na jakich zostanie 

zawarta umowa z Wykonawcą, w sprawie zamówienia publicznego. 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

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

Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 

 

18. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I 

WARIANTOWYCH 

 

18.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową  uznaje się ofertę 

obejmującą zakresem daną Część zgodnie z dokonanym podziałem przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego określonym w pkt. 3.1. SIWZ oraz w Załączniku nr 1A.1., 1A.2., 1A.3., 1A.4., 

1A.5., 1A.6., 1A.7., 1A.8., 1A.9., 1A.10., 1A.11., 1A.12., 1A.13., 1A.14., 1A.15. i 1A.16. do 

SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów. 

Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 ustawy Pzp,  

tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu Wykonawcy.  

Tym samym Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części niniejszego 

zamówienia (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 

osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście i szesnaście 

Części).  

 

18.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 67 UST. 1 PKT 7, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 

ZAMÓWIEŃ  

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.    

  

20. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

20.1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści umowy oraz możliwości odstąpienia od 

umowy: 

20.1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający ma prawo 

odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach bez naliczania kar umownych. 

20.1.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

20.1.3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w odniesieniu do terminu 

realizacji zamówienia w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie 

wszczęcia postępowania, m.in. w sytuacji działania siły wyższej mającej bezpośredni 

wpływ na prawa i obowiązki Stron umowy, lub w sytuacji opóźnień w dostawie 

komponentów potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia niezależnych od 

Wykonawcy.  

20.1.4. Zamawiający ponadto zastrzega zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku 

przedłużającego się niniejszego postępowania m.in. poprzez wnoszenie przez 

Wykonawców środków odwoławczych.  

20.1.5.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaprzestania produkcji 

lub wycofania z rynku sprzętu/wyposażenia wskazanego w ofercie. W sytuacji, o której 

mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić model będący technicznym 

następcą sprzętu pierwotnie zaoferowanego. W przypadku, gdy model będący następcą 

będzie posiadał gorsze parametry lub nie będzie posiadał wszystkich cech użytkowych 

modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć inny, tożsamy model o 

identycznych lub lepszych parametrach.  

20.1.6. Przed wykonaniem dostawy, o której mowa w 20.1.5., Wykonawca zobowiązany będzie 

do pisemnego poinformowania Zamawiającego o braku możliwości dostarczenia 

wskazanego w ofercie sprzętu/wyposażenia wraz z uzasadnieniem powstałej sytuacji, 

wskazaniem modelu i typu sprzętu proponowanego oraz oświadczeniem, iż sprzęt tożsamy 

spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Brak sprzeciwu ze strony 
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Zamawiającego w okresie 5 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy, 

uznaje się za zgodę na zmianę sprzętu. 

20.1.7. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

20.1.8. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych 

przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w odniesieniu do 

dostaw  objętych przedmiotem zamówienia, w tym m.in. zmiany stawki podatku VAT. 

20.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

20.3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

20.4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

20.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. 

21. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego 

Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź (nr tel. 42 206 88 60, adres e-mail: 

iml@iml.biz.pl); 

• z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można 

skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@iml.biz.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

• 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 

„ustawa Pzp”; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji; 

• 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; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• 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 osobowych*; 

mailto:iml@iml.biz.pl
mailto:daneosobowe@iml.biz.pl


Nr postępowania 7/ZP/PN/20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Strona 38 z 38 

 

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

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

• 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. 

 
* 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. 

 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ i będące jednocześnie załącznikami do oferty Wykonawcy: 

 

Zał. nr 1  

Zał. nr 1A.1.  

Zał. nr 1A.2. 

Zał. nr 1A.3. 

Zał. nr 1A.4. 

Zał. nr 1A.5. 

Zał. nr 1A.6. 

Zał. nr 1A.7. 

Zał. nr 1A.8. 

Zał. nr 1A.9. 

Zał. nr 1A.10. 

Zał. nr 1A.11. 

Zał. nr 1A.12. 

Zał. nr 1A.13. 

Zał. nr 1A.14. 

Zał. nr 1A.15. 

Zał. nr 1A.16. 

Zał. nr 2 

 

 

- Formularz  Ofertowy, 

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 1, 
- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 2, 

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 3, 

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 4, 
- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 5, 

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 6, 

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 7, 
- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 8, 

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 9, 

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 10, 
- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 11, 

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 12, 

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 13, 
- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 14, 

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 15, 

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis minimalnych parametrów – dot. Części nr 16, 
-  Dokument JEDZ . 

 

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ, nie muszą być załączone do oferty: 

Zał. nr 3 

Zał. nr 4 

Zał. nr 5 

Zał. nr 6 

- Oświadczenie Wykonawcy, 

- Oświadczenie Wykonawcy należącego do grupy kapitałowej, 
- Wykaz dostaw, 

- Wzór umowy. 

 

Specyfikację sporządził:  

 

 

pod względem  formalno-prawnym 

 

       

pod względem merytorycznym 

                                                                   

 

 

 

 

 

 


