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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ NACZYŃ JEDNARAZOWEGO UŻYTKU DLA SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 202 1poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1.

DYREKTÓR
Samodzielnego Zakładu
Ópieki Zdrowotnej w Augustowie
/-/Danuta Zawadzka

Augustow, dnia 13 czerwca 2022 r.

nr postępowania 9/ZP/2022

Rozdział 1
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie
ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów
tel. 87 644 42 59, 210, fax 87 643 34 19
REGÓN: 790317038, NIP: 846-13-75-707
KRS: 0000037781
Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.spzoz.augustow.pl
e-mail: anna.liszewska@spzoz.augustow.pl
Ósobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
1. W zakresie formalnym:
Anna Liszewska: anna.liszewska@spzoz.augustow.pl,
Adam Bartnicki: zp@spzoz.augustow.pl
2. W zakresie merytorycznym:
Jerzy Mazur: jerzy.mazur@spzoz.augustow.pl,
Rozdział 2
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb
i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża
termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
4. Adres strony internetowej, na ktorej udostępniane będą zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zamowienia bezposrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamowienia: www.spzoz.augustow.pl
Rozdział 3
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz aktow wykonawczych
wydanych na jej podstawie.
2. Zamawiający udziela zamowienia w trybie podstawowym, w ktorym w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamowieniu oferty mogą składac wszyscy zainteresowani wykonawcy.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscią prowadzenia
negocjacji.
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4. Wartosc zamowienia nie przekracza progow unijnych okreslonych w art. 3 ustawy Pzp.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunkow Zamowienia, zwaną
dalej „SWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych i akty wykonawcze do niej oraz Kodeks cywilny (jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowią inaczej).
6. Zamawiający poinformuje rownoczesnie wszystkich wykonawcow, ktorzy w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamowieniu złozą oferty, o Wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
2) których oferty zostały odrzucone;
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających
odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
Rozdział 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa materiałow biurowych oraz naczyn jednorazowego
uzytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Ópieki Zdrowotnej w Augustowie
w rodzaju i ilosci zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SWZ - Formularz asortymentowocenowy, ktory stanowi integralną częsc SWZ.

2.

Zamowienie podzielone jest na 4 częsci (pakiety):
LP.

NR CZĘŚCI/PAKIETU

LICZBA POZYCJI W CZĘŚCI/PAKIECIE

1.

Pakiet I

121

2.

Pakiet II

21

3.

Pakiet III

8

4.

Pakiet IV

8

3.

Dostawy towaru będą obejmowały ilosci okreslone kazdorazowo przez Zamawiającego.

4.

Dostawy odbywac się będą sukcesywnie, stosownie do biezących potrzeb Zamawiającego
na podstawie cząstkowych zamowien przekazywanych Wykonawcy przez upowaznionego
pracownika Zamawiającego, telefonicznie lub e-mailem.

5.

Zamawiający zastrzega sobie mozliwosc zmiany wzorow drukow, formularzy i ksiąg
medycznych oraz wprowadzenia innych w trakcie realizacji umowy.

6.

Druki dostarczane w bloczkach winny byc klejone a 100 szt., druki pojedyncze a 100 szt.
w opakowaniach, ksiązki i księgi zszywane lub klejone w ilosciach na sztuki okreslone
w zamowieniu.

7.

Druki medyczne wskazane wzorem w tresci i w formacie są dostępne dla Wykonawcow
w siedzibie Zamawiającego.

8.

Druki winny odpowiadac w tresci i formacie ogolnodostępnym wzorom oraz wzorom
okreslonym przez Zamawiającego.

9.

Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega mozliwosc zmiany ilosci
w poszczegolnych elementach dostawy.
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10. Podane

w formularzu asortymentowo - cenowym ilosci poszczegolnych produktow są
jedynie wielkosciami szacunkowymi. Óstateczna ilosc artykułow będzie wynikała
z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji zamowienia. Zamawiający
zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkosci przedmiotu zamowienia.

11. Dostawca

zobowiązuje się dostarczac przedmiot umowy sukcesywnie własnym
transportem i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (dostawy
częsciowe wg potrzeb Zamawiającego , tj. do Magazynu Technicznego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Ópieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustow.

12. W

ramach zamowienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia
zamowionego towaru w miejsce wskazane w pkt 12.

13. Wszystkie

dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadac nienaruszone cechy
pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadac zabezpieczenia zastosowane przez
producenta. Ópakowania muszą byc czyste, suche, bez uszkodzen mechanicznych,
zapewniające własciwą jakosc i trwałosc wyrobu.

14. Wykonawca

będzie zobowiązany do sukcesywnej dostawy materiałow biurowych oraz
naczyn jednorazowego uzytku wg zgłoszonego zapotrzebowania (niezaleznie od wartosci
poszczegolnego zamowienia) w terminie nie dłuzszym niz 5-6 dni roboczych licząc od dnia
złozenia zamowienia telefonicznie lub e-mailem.

15.

Zamawiający przewiduje skrocenie ww. czasu dostawy zgłoszonego zapotrzebowania, co
będzie punktowane w kryterium oceny ofert.

16. Szczegołowy

opis przedmiotu zamowienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ – Formularz
asortymentowo-cenowy oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

17.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częsciowych.

18.

Nazwa/y i kod/y Wspolnego Słownika Zamowien: (CPV):

19.

30100000-0

Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerow, drukarek
i mebli

22600000-6

Tusz

22800000-8

Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby
pismiennicze z papieru lub tektury

24910000-6

Kleje

31630000-1

Magnesy

30197630-1

Papier do drukowania

39222110-8

Sztućce i talerze jednorazowe

39222120-1

Kubki jednorazowe

W kazdym przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia wskazano nazwy producenta,
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodła lub szczegolny proces, ktory
charakteryzuje produkty, Wykonawca powinien przyjąc, ze odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub rownowazne”. Wskazane okreslenia nalezy traktowac jako
produkty „wzorcowe”, mające charakter pomocniczy, wskazujący na oczekiwane standardy
co do minimalnych parametrow technicznych oczekiwanych produktow. Przez
rownowaznosc rozumie się to, ze oferowane produkty muszą posiadac co najmniej te same
własciwosci, funkcjonalnosci przeznaczenie, strukturę, materiały, kształt, wielkosc,
bezpieczenstwo, wytrzymałosc co wskazane produkty.
Rozdział 5
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamowienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
2. Termin rozpoczęcia realizacji zamowienia: z dniem podpisania umowy.
ROZDZIAŁ 6
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4
do SWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje mozliwosc dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zamowienia publicznego, w sposob i na
warunkach okreslonych w projekcie umowy.
3. Wszelkie zamiany postanowien Umowy wymagają formy pisemnej po rygorem
niewaznosci, chyba ze inaczej zastrzezono w we wzorze umowy.
ROZDZIAŁ 7
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej
WYMAGANIA OGÓLNE
1. W postępowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy uzyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
W zakresie formalnym:
Anna Liszewska: anna.liszewska@spzoz.augustow.pl,
Adam Bartnicki: zp@spzoz.augustow.pl
W zakresie merytorycznym:
Jerzy Mazur: jerzy.mazur@spzoz.augustow.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąc udział w postępowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiadac konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza
do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentow i oswiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
5. Zasady składania ofert oraz dokumentow składanych wraz z ofertą oraz wymagania
techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji uzytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznac się z ww. Instrukcją i postępowac wg zasad w niej
wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamowienia w szczegolnosci składając
ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji
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uzytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie
przez uzytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework
6. W przypadku korzystania z urządzen mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich
funkcjonalnosci systemu miniPortal moze byc ograniczony. Specyfikacja połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
−specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
−format danych oraz kodowanie miniPortal -Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
-oznaczenia czasu odbioru danych –miniPortal -wszelkie operacje opierają się o czas
serwera i dane zapisywane są z dokładnoscią co do setnej częsci sekundy,
−integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego,
ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poswiadczenia
Ódbioru, czyli Urzędowe Poswiadczenie Przedłozenia (UPP), ktore jest powiązane z
wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poswiadczenia” jest zawarta informacja
o dacie doręczenia.
System
dostępny
jest
za
posrednictwem
następujących
przeglądarek
internetowych:−Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,−Mozilla Firefox od wersji
15,−Google Chrome od wersji 20
7. Maksymalny rozmiar plikow przesyłanych za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentow elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczen oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie mozna wyszukac rowniez na Liscie wszystkich
postępowan klikając wczesniej opcję „Dla Wykonawcow” lub ze strony głownej z zakładki
Postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
SKŁADANIE OFERT
1. Wykonawca składa ofertę za posrednictwem „Formularza do złozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego rowniez na miniPortalu.
Funkcjonalnosc do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawcow
na miniPortalu, w szczegołach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podac adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
2. Ófertę nalezy sporządzic w języku polskim.
3. Ófertę składa się, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Sposob złozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
uzytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
5. Przed złozeniem oferty zaleca się weryfikację poprawnosci złozonego podpisu
elektronicznego.
6. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
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rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym
zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik
stanowiący
tajemnicę
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną częsc nalezy ten plik
zaszyfrowac.
7. Do oferty nalezy dołączyc oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunkow udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 i 3) lub kryteriow selekcji, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrowac
wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
8. Óferta moze byc złozona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofert wycofac ofertę za
posrednictwem „Formularza do złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego rowniez na miniPortalu. Sposob wycofania oferty
został opisany w „Instrukcji uzytkownika” dostępnej na miniPortalu.
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie moze skutecznie dokonac zmiany
ani wycofac złozonej oferty.
SKŁADANIE DOKUMENTÓW INNYCH NIŻ OFERTY I OŚWIADCZENIA
SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

1. W postępowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczegolnosci składanie dokumentow, oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien (innych niz oferty i oswiadczenia składane wraz z ofertą) oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za posrednictwem:
a)

b)

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania. W tym przypadku dokumenty elektroniczne,
składane są przez Wykonawcę jako załączniki.
poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego:
anna.liszewska@spzoz.augustow.pl
Zamawiający dopuszcza rowniez mozliwosc składania dokumentow elektronicznych
za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 ppkt b) adres email.

3. Sposob sporządzenia dokumentow elektronicznych musi byc zgody z wymaganiami
okreslonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkow dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich
moze ządac zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Rozdział 8
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany złozoną ofertą do dnia 21.07.2022 r.
2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
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związania ofertą okreslonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedłuzenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuzszy niz 30 dni.
3. Przedłuzenie terminu związania oferta, o ktorym mowa w pkt. 2, wymaga złozenia przez
Wykonawcę pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedłuzenie terminu
związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający ząda wniesienia wadium, przedłuzenie terminu związania
z ofertą, o ktorym mowa w pkt 1 następuje wraz z przedłuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuzony okres
związania z ofertą.
Rozdział 9
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Kazdy Wykonawca moze złozyc jedną ofertę. Złozenie więcej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złozonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje
mozliwosci złozenia ofert wariantowych.

2.

Ófertę składa się, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalnosci podmiotow realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568,
695, 1517 i 2320), z zastrzezeniem formatow, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.

Sposob złozenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
uzytkownika”. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z trescią ww. Instrukcji
przed złozeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje tresc ww. Instrukcji.

4.

Przed złozeniem oferty zaleca się weryfikację poprawnosci złozonego podpisu
elektronicznego.

5.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) formularz ofertowy, według wzoru okreslonego w Załączniku nr 1 do SWZ,
b) Dokumenty i oswiadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunkow
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust.
1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
c) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (w ramach oferowanych pakietow),
zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ,
UWAGA:
Wartość netto i brutto oferty musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA! W przypadku nie dołączenia do oferty Załącznika nr 5 do SWZ - Formularz
asortymentowo-cenowy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

6.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegających się o zamowienie – dokument
stwierdzający ustanowienie przez Wykonawcow wspolnie ubiegających się o zamowienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

7.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie zamowienia,
oswiadczenia, ktorym mowa w pkt. b) składa kazdy z Wykonawcow.

8.

W przypadku Wykonawcow działających przez pełnomocnika –pełnomocnictwo.
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9.

Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, ze osoba działająca w imieniu wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, ząda
złozenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej lub innego własciwego
rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złozenia
dokumentow, o ktorych mowa w lit a), jezeli zamawiający moze je uzyskac za pomocą
bezpłatnych i ogolnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umozliwiające dostęp do tych dokumentow.
c) jezeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba,
ktorej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentow, o ktorych
mowa w lit a), zamawiający ząda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego
zasoby złozenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

10. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie

zamowienia w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (jezeli dotyczy).
11. Pełnomocnictwo

o ktorym mowa w pkt 6 ppkt 3) lit c) i w pkt 7 składa się, pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
lub w formie elektronicznej kopii poswiadczonej za zgodnosc notarialnie -w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalnosci podmiotow realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzezeniem formatow,
o ktorych mowa w art. 66 ust. 1ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych.

12. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo

poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie –art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego
1991 r. –Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi
zmianami).

13.

Wykonawca w ofercie moze zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jedn. Dz. U. 2020 poz. 1913, ze zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli wykonawca, nie pozniej niz w terminie składania ofert, zastrzegł, ze nie
mogą byc one udostępniane oraz wykazał, iz zastrzezone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

14.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2020 r. poz. 1913
ze zm.), ktore Wykonawca zastrzeze jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostac
złozone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku.

15.

Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofert zmienic lub wycofac ofertę
za posrednictwem Formularza do złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionych rowniez na miniPortalu. Sposob zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji uzytkownika dostępnej na miniPortalu.

16.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie moze skutecznie dokonac zmiany
ani wycofac złozonej oferty.
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17.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

18.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

19.

Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego
(upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Rozdział 10
TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do
dnia 22.06.2022 r., do godz. 10:00., za posrednictwem formularza do złozenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego rowniez na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podac adres skrzynki ePUAP, na ktorym
będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.
2. Ótwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu
22.06. 2022 r., o godz. 10:10.
3. Ótwarcie ofert następuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
4. Zamawiający, najpozniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyc na
sfinansowanie zamowienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert lub uniewaznieniu postępowania,
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1)

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostały otwarte;

2)

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział 11
PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Z postępowania o udzielenie zamowienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na
podstawie przesłanek, o ktorych mowa w art. 108:
1.1. będącego osobą fizyczną, ktorego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o ktorym mowa w art.
258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2020 r. poz. 1444 i
1517), zwanej dalej "Kodeksem karnym",
b) handlu ludzmi, o ktorym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 poz. 1133 oraz z 2021 r.
poz.2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow,
srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentow, o ktorych mowa w art. 270277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769 ze zm.)
- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
1.2. jezeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspolnika
społki w społce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w społce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o ktorym mowa w pkt 1.1;
1.3. wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatnosci
naleznych podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiązące porozumienie w sprawie spłaty
tych naleznosci;
1.4. wobec ktorego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamowienia publiczne;
1.5. jezeli Zamawiający moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłocenie
konkurencji, w szczegolnosci jezeli naleząc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złozyli odrębne oferty, oferty częsciowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba ze wykazą, ze
przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
1.6. jezeli, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłocenia
konkurencji wynikającego z wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub
podmiotu, ktory nalezy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze
spowodowane tym zakłocenie konkurencji moze byc wyeliminowane w inny sposob
niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamowienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamowienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na
podstawie przesłanek, o ktorych mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2022 r.
o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz słuzących ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835):
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1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3.
3. Wykonawca moze zostac wykluczony przez zamawiającego na kazdym etapie
postępowania o udzielenie zamowienia publicznego.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pit
1,2 i 5, jezeli udowodni zamawiającemu, ze spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadoscuczynienie pienięzne;
2) wyczerpująco wyjasnił fakty i okolicznosci związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspołpracując odpowiednio z własciwymi organami, w tym
organami scigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczegolnosci:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrozył system sprawozdawczosci i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisow, wewnętrznych regulacji lub standardow,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialnosci i odszkodowan
za nieprzestrzeganie przepisow, wewnętrznych regulacji lub standardow.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynnosci wskazane w pkt 4 są
wystarczające do wykazania jego rzetelnosci, uwzględniając wagę i szczegolne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjęte przez wykonawcę czynnosci wskazane w pkt
4 nie są wystarczające do wykazania jego rzetelnosci, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Pzp zobowiązany jest złozyc wraz z ofertą oswiadczenie o niepodleganiu
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wykluczeniu i spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu – wzor stanowi Załącznik
Nr 3 i 2 do SWZ.
20. O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.

2.

3.
4.

Zdolność do występowania w
obrocie gospodarczym
Uprawnienie do prowadzenia
określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Sytuacja ekonomiczna lub
finansowa.

Zamawiający nie okresla warunku w tym
zakresie.

Zdolność techniczna lub
zawodowa w zakresie

Zamawiający nie okresla warunku w tym
zakresie.

Zamawiający nie okresla warunku w tym
zakresie.
Zamawiający nie okresla warunku w tym
zakresie.

Rozdział 12
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW,
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH
POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spełniania warunkow udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego częsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunkow prawnych. W odniesieniu do warunkow dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia wykonawcy mogą polegac na zdolnosciach
podmiotow udostępniających zasoby, jesli podmioty te wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji ktorych te zdolnosci są wymagane. Wykonawca, ktory polega na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobow na
potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy
potwierdzający, ze Wykonawca realizując zamowienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotow.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobow podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposob i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnosciach ktorego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, ktorych wskazane zdolnosci dotyczą.
13
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Rozdział 13
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.

Wykonawca w ofercie okresli cenę oferty brutto w zł (PLN). Cena oferty – jest to kwota
wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 SWZ). Cena oferty uwzględniac musi
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w tym kosztow
dostawy towaru do siedziby Zamawiającego, na warunkach okreslonych w niniejszej
specyfikacji warunkow zamowienia z uwzględnieniem wymagan wskazanych w SWZ
i wzorze umowy. Prawidłowe obliczenie ceny nalezy do Wykonawcy.

2. Cena winna uwzględniac wymagania wskazane SWZ i wzorze umowy.
3.

Wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 5 do SWZ) (dla
ofertowanego pakietu) winien podac ceny jednostkowe netto dla poszczegolnych
produktow wymienionych w formularzu. Do ceny jednostkowej netto wykonawca dodaje
nalezy podatek Vat i wylicza cenę jednostkową brutto poszczegolnych produktow.
Następnie oblicza cenę netto i brutto za dany asortyment jako iloczyn ceny jednostkowej
odpowiednio netto lub brutto oraz zakładanej ilosci dostawy danego asortymentu.

4.

Cenę ofertową netto stanowi sumę kwot netto poszczegolnych artykułow (w ofertowanych
częsciach/pakietach). Cenę ofertową brutto stanowi suma kwot brutto poszczegolnych
artykułow oferowanych (w ofertowanych częsciach/pakietach).

5. Cenę nalezy obliczyc:
a) podając cenę netto,
b) wskazując zastosowaną stawkę podatku VAT,
c) obliczając wysokosc podatku VAT,
d) podając cenę brutto stanowiącą sumę wartosci netto i wysokosci podatku VAT.
6.

Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamowienia opisanego w niniejszej
specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.

7.

Podane w formularzu asortymentowo-cenowym ceny jednostkowe poszczegolnych
produktow obowiązywac będą przez cały okres trwania umowy.

8. Cena oferty powinna byc obliczana z uwzględnieniem z art. 225 ust. 1 Ustawy. Jezeli
złozona oferta, ktorej wybor prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i usług
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z pozn. zm.), dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarow i
usług, ktorą maiłby obowiązek rozliczyc.
9.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawki
podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.

10. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką
poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
11. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnoscią do dwoch miejsc po
przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o
informowaniu o cenach towarow i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7
14
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lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), za ktorą
podejmuje się zrealizowac przedmiot zamowienia.
12. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z projektem umowy (Załącznik Nr 4 do SWZ).

Rozdział 14
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriow
zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a)

oferta została złozona w okreslonym przez Zamawiającego terminie,

b)

złozone przez Wykonawcę dokumenty (oswiadczenia) potwierdzają spełnianie
przez niego warunkow udziału w Postępowaniu okreslone w SWZ,

c)

złozone oswiadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złozone w
odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy,

d)

oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty sposrod ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający będzie stosował nizej podane kryteria:
Nazwa kryterium
Cena (C)
Termin dostawy (T)

Znaczenie kryterium (pkt)
60
40

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczegolnych kryteriow
oceny ofert, przyjmując zasadę, ze 1% = 1 punkt.
a. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru (C):

C=

Cn
------- x 60 pkt
Cb

gdzie,
C- ilosc punktow za kryterium cena,
Cn - najnizsza cena ofertowa sposrod ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najnizszą ceną otrzyma 60 punktow a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny odpowiednio mniej.
Koncowy wynik powyzszego działania zostanie zaokrąglony do dwoch miejsc po
przecinku.
b. Punkty za kryterium „Termin dostawy” obliczone zostaną w następujący sposob:
Jezeli wykonawca zaoferuje:
-

termin dostawy do 1-2 dni robocze, licząc od dnia złozenia zamowienia 15
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otrzyma 40 punktów,
-

termin dostawy do 3-4 dni robocze, licząc od dnia złozenia zamowienia otrzyma 20 punktów,

-

termin dostawy do 5-6 dni roboczych, licząc od dnia złozenia zamowienia otrzyma 0 punktów.

Zamawiający okresla maksymalną długosc terminu dostawy – 5-6 dni.
• W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuzszego niz 5-6 dni
Zamawiający ofertę odrzuci.
• W przypadku, gdy Wykonawca w ogole nie wskaze w ofercie terminu dostawy
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje terminu dostawy i ofertę
odrzuci.
• Wykonawca moze zaproponowac termin dostawy krotszy niz 1-2 dni, jednak w tym
przypadku Zamawiający przyjmie do obliczen wartosc 1-2 dni - najkrotszy przyjęty
w kryterium oceny ofert „Termin dostawy”.
Wskazany w formularzu ofertowym „Termin dostawy” jest jednakowy dla wszystkich
zaoferowanych części/pakietów. Wykonawca składając ofertę do kilku
części/pakietów, może zaoferować tylko jeden termin dostawy, który będzie dotyczył
wszystkich części/pakietów.
•

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, ktora otrzyma największą ilosc
punktow (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O=C+T
gdzie:
O - łączna ilosc punktow oferty ocenianej,
C - liczba punktow uzyskanych w kryterium „Cena”,
T
liczba punktow uzyskanych w kryterium „Termin dostawy”.

Rozdział 15
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w
formularzu ofertowym), ktorego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o terminie
zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów lub
drogą korespondencyjną. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy
drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez
Zamawiającego w komparycji umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się,
że w dniu wysyłki oryginału umowy do Wykonawcy, prześle droga mailową skan
podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana będzie data jej zawarcia.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem
art. 577 ustawy Pzp, w terminach okreslonych w art. 308 ustawy Pzp.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, Wykonawcy wspolnie
ubiegający się o udzielenie zamowienia są zobowiązani przedstawic Zamawiającemu
umowę regulującą podstawy i zasady wspolnego ubiegania się o udzielenie zamowienia.
16
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4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, Wykonawca składa dla
osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do
reprezentowania Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje
juz odpowiednimi dokumentami złozonymi w toku postępowania.
Rozdział 16
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Jezeli wykonawca nie złozył oswiadczen, o ktorym mowa w pkt 1 lub są one niekompletne
lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złozenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu bez względu na ich złozenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
zachodzą przesłanki uniewaznienia postępowania.
4. Złozenie, uzupełnienie lub poprawienie oswiadczen, o ktorym mowa w pkt 1 nie moze
słuzyc potwierdzeniu spełniania kryteriow selekcji.
5. Zamawiający moze ządac od wykonawcow wyjasnien dotyczących tresci złozonych
oswiadczen, o ktorych mowa w pkt 1.
6. Jezeli złozone przez wykonawcę oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 budzą wątpliwosci
zamawiającego, moze on zwrocic się bezposrednio do podmiotu, ktory jest w posiadaniu
informacji lub dokumentow istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez
wykonawcę warunkow udziału w postępowaniu, kryteriow selekcji lub braku podstaw
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentow.
7.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie zamowienia,
wykonawcy dołączają do oferty oswiadczenie, z ktorego wynika, ktore roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczegolni wykonawcy. – Załącznik nr 6 do SWZ

8.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 7 do SWZ.
9.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych.

10. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego.
Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
11. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać
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wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
12. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
dane umożliwiające dostęp do tych środków;
b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
d) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
13. Zamawiający moze ządac od wykonawcow wyjasnien dotyczących tresci złozonych
podmiotowych srodkow dowodowych.
14. Jezeli złozone przez wykonawcę podmiotowe srodki dowodowe budzą wątpliwosci
zamawiającego, moze on zwrocic się bezposrednio do podmiotu, ktory jest w posiadaniu
informacji lub dokumentow istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez
wykonawcę warunkow udziału w postępowaniu, kryteriow selekcji lub braku podstaw
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentow.
15. Óswiadczenia o ktorych mowa w pkt. 1 składa się, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
16. Podmiotowe srodki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalnosci podmiotow realizujących zadania publiczne
(Dz. U. 2021, poz. 2070), z zastrzezeniem formatow, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1
ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
17. Podmiotowe srodki dowodowe przekazuje się:
a)

w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez
upowaznione podmioty inne niz wykonawca, wykonawca wspolnie ubiegający się
o udzielenie zamowienia, podmiot udostępniający zasoby -przekazuje się ten
dokument elektroniczny;

b)

w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez
upowaznione podmioty inne niz wykonawca, wykonawca wspolnie ubiegający się
o udzielenie zamowienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie
tego
dokumentu
opatrzone
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczające
zgodnosc cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
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oswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspolnie ubiegający się
o udzielenie zamowienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych srodkow dowodowych, ktore kazdego z nich dotyczą.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej moze dokonac rowniez notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy
rozumiec dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną tresci zapisanej
w postaci papierowej, umozliwiający zapoznanie się z tą trescią i jej zrozumienie, bez
koniecznosci bezposredniego dostępu do oryginału.
c)

w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
wykonawca, wykonawca wspolnie ubiegający się o udzielenie zamowienia, podmiot
udostępniający zasoby -przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

d)

w przypadku gdy nie zostały wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
wykonawca, wykonawca wspolnie ubiegający się o udzielenie zamowienia, podmiot
udostępniający zasoby a sporządzono je jako dokument w postaci papierowej
i opatrzono własnoręcznym podpisem -przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczające zgodnosc cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poswiadczenia zgodnosci
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspolnie ubiegający się o udzielenie
zamowienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych srodkow
dowodowych, ktore kazdego z nich dotyczą. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej moze dokonac rowniez notariusz.
Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy rozumiec dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiający zapoznanie się z tą
trescią i jej zrozumienie, bez koniecznosci bezposredniego dostępu do oryginału.

18. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
19. Óswiadczenia wskazane w pkt. 1 i podmiotowe srodki dowodowe przekazuje się
srodkiem komunikacji elektronicznej.
20. W przypadku gdy oswiadczenia lub podmiotowe srodki dowodowe zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
21. Podmiotowe srodki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
22. Dokumenty elektroniczne muszą spełniac łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposob umozliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie
i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej lub
na informatycznym nosniku danych;
2) umozliwiają prezentację tresci w postaci elektronicznej, w szczegolnosci przez
wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;
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3) umozliwiają prezentację tresci w postaci papierowej, w szczegolnosci za pomocą
wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwosci co do tresci i kontekstu
zapisanych informacji.
Rozdział 17
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Rozdział 18
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przedmiotowym
postępowaniu
Rozdział 19
BADANIE OFERT
1.

W toku badania i oceny ofert zamawiający moze ządac od wykonawcow wyjasnien
dotyczących tresci złozonych ofert oraz przedmiotowych srodkow dowodowych, (jezeli
dotyczy) lub innych składanych dokumentow lub oswiadczen.

2.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne częsci składowe, wydają się raząco niskie
w stosunku do przedmiotu zamowienia lub budzą wątpliwosci zamawiającego, co do
mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentach zamowienia lub wynikającymi z odrębnych przepisow, zamawiający ząda od
wykonawcy wyjasnien, w tym złozenia dowodow w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu,
lub ich istotnych częsci składowych.

3.

Óbowiązek wykazania, ze oferta nie zawiera raząco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

4.

Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych po-prawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodnosci oferty z dokumentami zamowienia,
niepowodujące istotnych zmian w tresci oferty ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, ktorego oferta została poprawiona.

5. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 4, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni
termin na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie
sposobu jej poprawienia.
6. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrazenie zgody na poprawienie
omyłki.
Rozdział 20
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamowienia oraz poniosł lub moze poniesc szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisow ustawy, przysługują srodki ochrony prawnej na zasadach
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przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).
Rozdział 21
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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 osob fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RÓDÓ”, informuję, ze:
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Ópieki
Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustow, tel. 87 644 42 84 ;

▪

inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Ópieki
Zdrowotnej w Augustowie Anna Predko-Maliszewska, adres
e-mail a.predko@dbajodane.pl , nr. tel. 500 533 355;

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RÓDÓ w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym;

▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, ktorym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pozn. zm.),
dalej „ustawa Pzp”;

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postępowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikają z ustawy Pzp;

▪

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RÓDÓ;

▪

posiada Pani/Pan:

−

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

−

na podstawie art. 16 RÓDÓ prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−

na podstawie art. 18 RÓDÓ prawo ządania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RÓDÓ
***;

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Óchrony Danych Ósobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RÓDÓ;

▪

nie przysługuje Pani/Panu:

−

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

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RÓDÓ;

−

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.
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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
Rozdział 22
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub
nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

2.

Wszelkie czynnosci podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla
swej skutecznosci dołączenia dokumentow potwierdzających uprawnienie osoby
podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy sytuacji, gdy
Zamawiający dysponuje juz odpowiednimi dokumentami złozonymi w toku
Postępowania.

3.

Zamawiający nie dopuszcza mozliwosci składania ofert wariantowych.

4.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztow udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem
sytuacji opisanej w art. 261 ustawy Pzp.

5.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

6.

Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupow.

7.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9.

Wykonawca moze powierzyc wykonanie częsci zamowienia podwykonawcy.

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscią prowadzenia
negocjacji.
11. Wykonawca moze złozyc ofertę na wszystkie częsci zamowienia w przypadku
dopuszczenia mozliwosci składania ofert częsciowych.
12. Zamawiający nie wymaga złozenia oferty w postaci katalogi elektronicznego.
13. Wszelkie rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą prowadzone w PLN.
14. Wykonawcy mogą wspolnie ubiegac się o udzielenie zamowienia. Wowczas wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
15. Zapisy SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawcow, ktorzy
wspolnie ubiegają się o udzielenie zamowienia.
16. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow, ktorzy wspolnie
ubiegają się o udzielenie zamowienia, Wykonawcy występujący wspolnie przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego dostarczą Zamawiającemu umowę regulującą
wspołpracę tych wykonawcow.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1129) i aktow
wykonawczych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego
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Rozdział 23
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
Integralną częscią SWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 - Wzor formularza ofertowego.
Załącznik nr 2 - Wzor oswiadczenia o spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu.
Załącznik Nr 3 - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik Nr 4 - Wzor umowy
Załącznik Nr 5 - Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 6 - Wzor oswiadczenia Wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie
zamowienia
Załącznik nr 7 - Wzor oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych
w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa
Wykonawcy
Adres
(siedziba)
Wykonawcy
Wojewodztwo, powiat

KRS

NIP

(jezeli
REGÓN
dotyczy)

Telefon

www

Ósoba do kontaktu

Imię i nazwisko:
skrzynka ePUAP:

Czy wykonawca jest

e-mail:

 mikroprzedsiębiorstwem,*
 małym przedsiębiorstwem,*
 srednim przedsiębiorstwem,*
 jednoosobową działalnoscią gospodarczą,*
 osobą fizyczną nieprowadzącą działalnosci gospodarczej,*
 innym rodzajem*
*(zaznacz właściwe)

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:
„Dostawa materiałów biurowych oraz naczyń jednorazowego użytku dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie”:
1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:
Pakiet nr 1
netto: ....................................................................................................................................... złotych
słownie : ................................................................................................................................ złotych
brutto (wraz z podatkiem VAT..%):............................................................. złotych;
słownie: ................................................................................................................ złotych,
Pakiet nr 2
netto: ....................................................................................................................................... złotych
słownie : ................................................................................................................................ złotych
brutto (wraz z podatkiem VAT..%):............................................................. złotych;
słownie: ................................................................................................................ złotych,
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Pakiet nr 3
netto: ....................................................................................................................................... złotych
słownie : ................................................................................................................................ złotych
brutto (wraz z podatkiem VAT..%):............................................................. złotych;
słownie: ................................................................................................................ złotych,

Pakiet nr 4
netto: ....................................................................................................................................... złotych
słownie : ................................................................................................................................ złotych
brutto (wraz z podatkiem VAT..%):............................................................. złotych;
słownie: ................................................................................................................ złotych,
2. Oferujmy termin dostawy (dotyczy wszystkich pakietów):
 1-2 dni robocze
 3-4 dni robocze
 5-6 dni robocze
3. Oświadczamy, że:
Zapoznalismy się ze specyfikacją wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej
zastrzezen oraz zdobylismy konieczne informacje do przygotowania oferty
Przyjmujemy warunki i terminy płatnosci
Jestesmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji
Zapoznalismy się z trescią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku
wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie
tego wzoru
Óswiadczam/y, ze akceptuję/emy zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji uzytkownika i SWZ) zawierająca wiązące Wykonawcę informacje związanez
korzystaniem z miniPortalu w szczegolnosci opis sposobu składania/zmiany/wycofania
oferty
w
niniejszym
postępowaniu.
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję, ze wybor oferty1:
a) nie będzie prowadzic do powstania obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usług, ktory miałby
obowiązek rozliczyc,
b) będzie prowadzic do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego
następujących towarow/usług:
…………………………………………………………… - ………………………………………………………….. zł
netto
1

Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b).
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Nazwa towaru/usług

wartość bez kwoty podatku VAT

*Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku. Należy zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, że wybór
oferty Wykonawcy, nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
Pod grozbą odpowiedzialnosci karnej oswiadczamy, iz wszystkie załączone do oferty
dokumenty i złozone oswiadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzien
składania ofert (art. 297 kk).
Óswiadczam, ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RÓDÓ1) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
1)

119 z 04.05.2016, str. 1).
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RÓDÓ tresci oswiadczenia wykonawca nie
składa (usunięcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Załącznik nr 2 do SWZ
...........................................................................................
(miejscowość, data)
WYKONAWCA:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. „Dostawa
materiałów biurowych oraz naczyń jednorazowego użytku dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie”, prowadzonego przez Samodzielny
Publiczny Zakład Ópieki Zdrowotnej w Augustowie, oswiadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Óswiadczam, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu okreslone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamowieniu i Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Óswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną swiadomoscią konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Załącznik nr 3 do SWZ
...........................................................................................
(miejscowość, data)
WYKONAWCA:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: „Dostawa
materiałów biurowych oraz naczyń jednorazowego użytku dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie”:, prowadzonego przez
Samodzielny Publiczny Zakład Ópieki Zdrowotnej w Augustowie, oswiadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Óswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1
ustawy Pzp.
2. - Óswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2022 r o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuzących ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U z 2022 poz. 835),
Óswiadczam, ze zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 108 ust. 1. Jednoczesnie oswiadczam, ze w związku z ww. okolicznoscią,
na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące srodki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………….…………..………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Óswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną swiadomoscią konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Załącznik nr 4 do SWZ
U M O WA N R - P R O J E K T
W dniu ….............................. r. w Augustowie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Augustowie ul. Szpitalna 12 ,
16 – 300 Augustów wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000037781, NIP: 846-13-75-707,
REGÓN: 790317038,
reprezentowanym przez Danutę Zawadzką - Dyrektora,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ….........................................................................................................................................................................................
NIP..................................................................................., REGÓN ...................................................................................
reprezentowaną przez: ..............................................................................................................................................
zwaną dalej „Dostawcą”
zawarta została niniejsza umowa następującej tresci:
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania znak 9/ZP/2022 przeprowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.)
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałow biurowych oraz
naczyn jednorazowego uzytku w ilosciach i asortymencie wynikających z biezących
potrzeb Zamawiającego, zgodnie z ofertą wykonawcy, stanowiącą integralną częsc umowy,
w ramach części/pakietu nr ………
2. Dostawy towaru będą obejmowały ilosci okreslone kazdorazowo przez Zamawiającego.
3. Dostawy odbywac się będą sukcesywnie, stosownie do biezących potrzeb Zamawiającego
na podstawie cząstkowych zamowien przekazywanych Wykonawcy przez upowaznionego
pracownika Zamawiającego, telefonicznie lub e-mailem.
4. Zamawiający zastrzega sobie mozliwosc zmiany wzorow drukow, formularzy i ksiąg
medycznych oraz wprowadzenia innych w trakcie realizacji umowy.
5. Druki dostarczane w bloczkach winny byc klejone a 100 szt., druki pojedyncze a 100 szt.
w opakowaniach, ksiązki i księgi zszywane lub klejone w ilosciach na sztuki okreslone
w zamowieniu.
6. Druki medyczne wskazane wzorem w tresci i w formacie są dostępne dla Wykonawcow
w siedzibie Zamawiającego.
7. Druki winny odpowiadac w tresci i formacie ogolnodostępnym wzorom oraz wzorom
okreslonym przez Zamawiającego.
8. Szczegołowy opis przedmiotu zamowienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ – Formularz
asortymentowo-cenowy.
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9. Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega mozliwosc zmiany ilosci
w poszczegolnych elementach dostawy.
10. Podane w formularzu asortymentowo - cenowym ilosci poszczegolnych produktow są
jedynie wielkosciami szacunkowymi. Óstateczna ilosc artykułow będzie wynikała
z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji zamowienia. Zamawiający
zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkosci przedmiotu zamowienia.
11. Dostawca zobowiązuje się dostarczac przedmiot umowy sukcesywnie własnym
transportem i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (dostawy
częsciowe wg potrzeb Zamawiającego , tj. do Magazynu Technicznego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Ópieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustow.
12. W ramach zamowienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia
zamowionego towaru w miejsce wskazane w § 2 pkt 3 umowy.
13. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadac nienaruszone cechy
pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadac zabezpieczenia zastosowane przez
producenta. Ópakowania muszą byc czyste, suche, bez uszkodzen mechanicznych,
zapewniające własciwą jakosc i trwałosc wyrobu.
§2
MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Dostawy wyrobow, o ktorych mowa w § 1 realizowane będą przez 24 miesiące od dnia
podpisania umowy.
2. Dostawy realizowane będą w terminie … dni roboczych od dnia złozenia zamowienia,
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.
3. Dostawa przedmiotu zamowienia wraz z rozładunkiem i wniesieniem w ilosciach i
asortymencie wskazanym przez Zamawiającego odbywac się będzie do siedziby
Zamawiającego, tj. Magazyn Techniczny Samodzielnego Publicznego Zakładu Ópieki
Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustow, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
4. Dostawy, o ktorych mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyc w terminie
wskazanym w § 2 pkt 2 od chwili otrzymania biezącego zamowienia przekazanego przez
Zamawiającego w uzgodnionej formie.
5. W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji zaistnienia okolicznosci uniemozliwiających
Wykonawcy zrealizowanie zamowienia w ustalonym terminie, Wykonawca zobowiązuje
się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opoznienia lub przyczynie
uniemozliwiającej zrealizowanie zamowienia, niezwłocznie po jej wystąpieniu oraz
okresla nowy termin realizacji zamowienia nie dłuzszy niz 5 dni kalendarzowych.
§3
ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Ódbior towaru będzie weryfikowany ze złozonym zamowieniem.
2. W przypadku jakichkolwiek brakow, wad, Zamawiający odmowi odbioru towaru.
3. Jezeli Zamawiający przy odbiorze towaru stwierdzi, ze jakosc i/lub ilosc jest niezgodna ze
złozonym zamowieniem niezwłocznie zawiadamia Dostawcę, a jezeli wada została
ujawniona w obecnosci przedstawiciela Dostawcy, umieszcza odpowiednią adnotację na
fakturze lub innym dokumencie dostawy. Dostawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie dostarczyc na własny koszt, brakujące ilosci jak i towar wolny od
wad.
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4. Jezeli Wykonawca zamierza dokonac oględzin reklamowanej partii towaru jest
zobowiązany uczynic to niezwłocznie, jednak nie pozniej niz w czasie 2 godzin od
otrzymania zawiadomienia o wykryciu wad.
5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany
zakwestionowanej ilosci dostarczonej partii towaru na wolną od wad.
6. W przypadku, gdy Dostawca nie dostarczy przedmiotu zamowienia w ustalonym terminie
lub gdy wskutek reklamacji nie dokona niezwłocznej wymiany towaru, Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia kar umownych.
§4
OBOWIĄZKI DOSTAWCY
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z nalezytą starannoscią, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczegolnosci odpowiada, za jakosc i terminowosc
dostaw.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ustalonych cen licząc od dnia podpisania
umowy.

3.

W przypadku stwierdzenia wad jakosciowych lub brakow ilosciowych dostarczonego
towaru Zamawiający niezwłocznie
powiadomi
Dostawcę
o zauwazonych
nieprawidłowosciach wraz z wnioskiem o ich usunięcie.

4.

Dostawca rozpatrzy reklamację dotyczącą: brakow ilosciowych w ciągu 48 godzin, wad
jakosciowych w ciągu 14 dni.
§4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązany jest do kazdorazowego sprawdzenia towaru w czasie dostawy,
w zakresie zgodnosci ze złozonym zamowieniem pod względem ilosci i asortymentu.
2. Zamawiający będzie udzielał na bieząco informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji
Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatnosci.
§5
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy jest dobrej, jakosci, wolny od wad oraz
posiada wymagane atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie RP.
2. Wykonawca gwarantuje dobrą, jakosc przedmiotu umowy w okresie podanym na
opakowaniu pod warunkiem własciwego, okreslonego na opakowaniu sposobu
przechowywania przez Zamawiającego.
§6
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają wynagrodzenie za tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy na
podstawie wartości oferty przetargowej w wysokości netto plus VAT:
...................................(słownie:
........................................................................................
zł
),
tj.
........................................... zł brutto ( słownie : ................................................................................................. zł).
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2. Zapłata należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Dostawcę, realizowana
będzie przelewem bankowym na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze, w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury VAT.
§7
KARY UMOWNE
1. Strony będą miały prawo ządac kar umownych z następujących tytułow, w następującej
wysokosci:
a.

W przypadku odstąpienia Dostawcy od wykonania postanowien umowy Dostawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokosci 1 % niezrealizowanej wartosci
zamowienia okreslonej w § 5 umowy.

b.

W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn innych niz okreslone w
art. 456 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych bez zgody
Dostawcy, Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokosci 1 % wartosci
niezrealizowanych dostaw.

c.

W przypadku zwłoki w dostawie lub gdy wskutek reklamacji nie dokona niezwłocznej
wymiany towaru, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokosci 1 %
wartosci zamowionej partii towaru za kazdy dzien opoznienia.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszającego karę
umowną.
3. Strony ustalają, ze w przypadku naliczenia kar umownych okreslonych w niniejszym
paragrafie Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich zapłacenia w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, a po jego upływie staną się one wymagalne.
4. Łączna maksymalna wysokosc kar umownych nie moze przekraczac 25% wartosci umowy
brutto, okreslonej w § 6 ust.1.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w przypadku zaistnienia
okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację umowy przez co rozumie się w
szczególności :
a. utratę przez Dostawcę uprawnień koniecznych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
b. przerwę w realizacji przez Dostawcę obowiązków wynikających z umowy
uniemożliwiającą Zamawiającemu wywiązanie się ze swoich zadań ustawowych i
statutowych.
2. W przypadku naruszenia postanowien umowy strony zastrzegają prawo rozwiązania
umowy za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Umowa moze byc rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w formie zgodnego
oswiadczenia obu stron.
§9
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadkach, o których
mowa w art. 455 ustawy Pzp, w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Dostawcy, w tym w niżej wymienionych przypadkach:
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a.

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku
od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2.

b.

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności
dokonania zakupów dodatkowych, nieobjętych Ópisem Przedmiotu Zamówienia.

c.

wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie
się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony
przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak
wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne
rozporządzenia, rządu, strajki itp.) - zmiana dotyczyć może terminu wykonania
zamówienia i zakresu świadczenia Wykonawcy

2. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt a) Strony ustalają protokolarnie wartość prac
wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka
podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek
Zamawiającemu na co najmniej 2 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z
wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych
przez Zamawiającego.
5. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 10
Zmiana umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy
1.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje mozliwosc
zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i usług,
2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wpłat do pracowniczych planow kapitałowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
jezeli zmiany okreslone w pkt. 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawcę.

2.

W sytuacji wystąpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złozyc Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę
Umowy w zakresie płatnosci wynikających z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniających stawkę podatku od towarow i usług. Wniosek powinien
zawierac wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towarow i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3.

W sytuacji wystąpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złozyc Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę
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Umowy w zakresie płatnosci wynikających z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniających wysokosc minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek
powinien zawierac wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowiązuje się wykazac związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyzszenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku z podwyzszeniem wysokosci płacy minimalnej.
Zamawiający oswiadcza, iz nie będzie akceptował, kosztow wynikających
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie są konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczegolnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszającej wysokosc płacy
minimalnej.
4.

W sytuacji wystąpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złozyc Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę
Umowy w zakresie płatnosci wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawierac wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowiązuje się wykazac związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą podwyzszenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust.
1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiązkowo ponosi w
związku ze zmianą zasad, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5.

W sytuacji wystąpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złozyc Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę
Umowy w zakresie płatnosci wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia i wysokosci wpłat do pracowniczych planow kapitałowych. Wniosek
powinien zawierac wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowiązuje się wykazac związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyzszenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 4
niniejszego paragrafu.

6.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt
1)-4) obejmowac będzie wyłącznie płatnosci za roboty, ktorych w dniu zmiany jeszcze
nie wykonano.

7.

Óbowiązek udowodnienia wpływu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu na zmianę wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

8.

Zmiany o ktorych mowa w ust. 1 mogą zostac dokonane adekwatnie do okolicznosci
ktore je uzasadniają, w szczegolnosci ewentualna zmiana zasad rozliczen powodująca
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie o wskaznik wynikający
z obowiązujących przepisow lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania
umowy.
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9.

Stosownie do tresci art. 439 pkt 1-2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje mozliwosc
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiałow lub kosztow związanych z realizacją zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:
1) minimalny poziom zmiany ceny materiałow lub kosztow, uprawniający strony
umowy do ządania zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % w stosunku do cen lub
kosztow z miesiąca, w ktorym złozono ofertę Wykonawcy,
2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materiałow lub kosztow ogłoszonego w komunikacie prezesa Głownego Urzędu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w ktorym została złozona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił roznicę ceny materiałow lub kosztow
ogłoszonych w komunikacie prezesa Głownego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za
ktory wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałow/ kosztow wynikających
z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w ktorym została złozona oferta Wykonawcy,
3) Sposob okreslenia wpływu zmiany ceny materiałow lub kosztow na koszt wykonania
zamowienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i
dokumentow dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste
zastosowanie poszczegolnych materiałow/poniesienie poszczegolnych kosztow w
ramach niniejszego zamowienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o
ktorych mowa w pkt 2 powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastąpic na podstawie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.
4) maksymalna wartosc zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie
3,5 % w stosunku do wartosci całkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy;
5) zmiana wynagrodzenia moze nastąpic co kwartał, począwszy najwczesniej
od 13-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez własciwy
dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
3. Umowa została sporządzona w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.
D O S TA W C A

Z A M AW I A JĄC Y
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Załącznik Nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
...........................................................................................
(miejscowość, data)

PODMIOTY W IMIENIU KTÓRYCH SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowane przez:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji )

Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamowienia publicznego ktorego przedmiotem
„Dostawa materiałów biurowych oraz naczyń jednorazowego użytku dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie”
prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Ópieki Zdrowotnej w Augustowie,
działając jako pełnomocnik podmiotow, w imieniu ktorych składane jest oswiadczenie
oswiadczam, ze:
Wykonawca:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………………..…..………….………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..………….………………………………………………..…..…………
Wykonawca:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
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Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………………..…..………….………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..………….………………………………………………..…..…………
Óswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Załącznik Nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP
składane na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)

(składane na wezwanie Zamawiającego)
...........................................................................................
(miejscowość, data)

WYKONAWCA:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji )

Niniejszym potwierdzam aktualnosc informacji zawartych w oswiadczeniu wstępnym
złozonym w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, pn.:
„Dostawa materiałów biurowych oraz naczyń jednorazowego użytku dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie”:
na podstawie w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz
art. 7 ust 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz słuzących ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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