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w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków
zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawa aparatów USG i RTG dla ZOZ w Łowiczu ".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 920) oraz na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 2019 i z 2020 r.póz. 1492 i 2275)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa aparatów USG i RTG dla ZOZ w Łowiczu".

§2. Zatwierdza się specyfikację warunków zamówienia dotyczącą zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest: „Dostawa aparatów USG i RTG dla ZOZ w Łowiczu" brzmieniu załącznika
do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
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S P E C YFIKACJA WARUN K ÓW ZAMÓWIENIA

./^N-
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 i następnych w oparciu

o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., póz. 2019 z późn. zm.)

Dotyczy postępowania o wartości powyżej 139 000 euro na:

^-\

DOSTAWA APARATÓW USG I RTG DLA ZOZ W ŁOWICZU

Sprawa nr IZP.272.4.2021

Specyfikację zatwierdził:

STAKib^A ŁOWICKI

sinKosiorek

Łowicz, dnia .......................... 2021 r.
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IZP.272.4.2021

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA

Powiat Łowicki

ul. Stanisławskiego 30,

99-400 Łowicz

Tel (46)8115300
Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiatlowicki.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.eov.pl
Adres strony intemetowej Zamawiającego:
www.powiat.lowłcz.pl

httD://www.b!E.]X)wiat,Iowicz.pl

Adres skrytki ePUAP Zamawiającego: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia będą udostępniane na strome intemetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

l. Działając w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
póz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy aparatów USG i RTG dla ZOZ w Łowiczu.
2. Tryb zamówienia: Działając w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., póz. 2019 z późn. zm.) 2wanej dalej ustawą Pzp, Postępowanie prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 i następnych ww. Ustawy. Zamawiający zastosuje
w niniejs2ym postępowaniu postanowienia art. 139 Ustawy pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziahi w postępowaniu.
3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacj i Warunków Zamówienia:

3.1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., póz. 2019 ze
zmian.),
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3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 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 z dnia 30 grudnia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r.póz.2452),

3.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy z dnia 23 gmdnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.póz. 2415),

3.4. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia l stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych
progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych
w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych lub konkursów,

3.5. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r.
r^ póz. 1913),

3.6. ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., póz. 2176),
3.7. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., póz. 1740)

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów USG i RTG dla ZOZ w Łowiczu.
2. Wspólny słownik zamówień CPV

33100000-1 - Urządzenia medyczne
Kody uzupełniające:

33111800-9 - Diagnostyczny system rentgenowski
33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do
Specyfikacji WarunkówZamówienia (SWZ) oraz Załącznik nr 3—Parametry techniczne.

^-^ 4. Zamówienie obejmuje 2 części.
Lp. CZĘŚCI
l. Część l - Aparat USG
2. Część 2-Aparat RTG

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części pod warunkiem wypełnienia wszystkich
pozycji w Formularzu cenowym- załączniku nr 2 (w wybranej części lub częściach) i podaniu kwoty
ostatecznej za cały przedmiot zamówienia - część. Brak wyceny na daną pozycję części spowoduje
odrzucenie oferty. Maksymalna liczba części, na które może być złożona oferta przez jednego
Wykonawcę to wszystkie części.

5. W pr2ypadku wątpliwości i zastrzeżeń wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
przed terminem składania ofert.
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6. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać ważne dohimenty pozwalające na dopuszczenie do

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r.póz. 186 j.t.) /jeżeli dotyczy/ a także musi spełniać wymagania

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności wamnki

określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załącznik nr 3 do SWZ - Parametry techniczne.

Niespełnienie choćby jednego z warunków ęranicznych określonych w Załączniku nr 3 spowoduj e
odrzucenie oferty.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez

Wykonawcę'danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

7. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji 2020, w pełni sprawny,

- odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia,

- być wolny od wad materiałowych, konstmkcyjnych, fi2ycznych i prawnych,

- nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

8. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

b) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych
dodatkowych zahipów.

9. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 101 ust. l pkt. l Ustawy pzp. przez określenie

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, podane
parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom iistalenie przedmiotu zamówienia

a zamawiaj ącemu udzielenie zamówienia.

10. Opisując natomiast przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. l pkt 2 oraz ust. 3
Ustawy pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne".

11. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktu lub równoważnego.
Niespełnienie choćby jednego z wymogów norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych określających minimalne wymagane parametry przedmiotu
zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

12. Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis
przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności
za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Ustawy Pzp,

\»<
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że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniaj ą wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia.

13. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

14. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy

określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić

do upr2ywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest
to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub

równoważny". Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga,

aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone

w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa

na Wykonawcy.

Opis części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części.

W ramach części Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej. Wykonawca może złożyć ofertę na

wszystkie części zamówienia.

V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

l. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami zgodnie z art. 104-106

Ustawy, Zamawiający określa następujące przedmiotowe środki dowodowe, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy wraz z ofertą;

1.1 Oświadczenie (Załącznik nr 8) potwierdzające dopuszczenie do obrotu na rynek polski oferowanych
produktów zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2020 r.póz.
186 j.t.) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5

listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 póz.
1416).

2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe okażą się niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności
z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
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4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków
dowodowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

l. Termin realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony, zainstalowany i umchomiony w terminie 8 tygodni, licząc
od daty zawarcia umowy.

2. Miejsce wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia do ZOZ w Łowiczu przy
ul. Ułańskiej 28, 99-400 Łowicz.

Transport i rozładowanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywało na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dostawa towam może odbywać się w godzinach: 8:00 - 14:00 w dni robocze pn.-pt. po uzgodnieniu
z Zamawiającym.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 USTAWY PZP

l. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

l) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytońum Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. póz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. l 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
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- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt l;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli
należąc do tej samej gmpy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. l, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z
wykonawcą do tej samej gmpy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

,/^\.
PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. l USTAWY PZP:

l. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

l) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. l pkt 3, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku,
o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób
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wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego,

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika

lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,
ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków

wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2
lit. a lub b;

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;

5) który w sposób zawiniony poważnie nams2ył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych dowodów;

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie
wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

7) który, z przyczyn leżących po jego strome, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające
z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło
do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji
uprawnień z tytuhi rękojmi za wady;

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziałuw postępowaiuu lub
kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać
lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. l pkt 1-5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy,
jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa
wykonawcy, o którym mowa w ust. l pkt 4 Jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

Uwaga: zgodnie z art. 110 ust. 2 Ustawy Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach
określonych w art. 108 ust. l pkt 1,2 i5 lub art. 109 ust. l pkt 2-5 i 7-10 Ustawy Pzp, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

^-^ l) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dals2ym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,

-^^ e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
"~-.

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3),

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę C2yruiości, o których mowa w pkt. 3, nie są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5) Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia

6) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy Pzp.
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VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA

l. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania i spełniają wamnki udziału w postępowaniu dotyczące:

l) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje warunku w tym
zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zata-esie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zata-esie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH/ WRAZ Z INFORMACJĄ O
UPRZEDNffiJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139 USTAWY PZP

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny, w związku z czym Zamawiający informuje
o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp tj. Zamawiający najpierw dokona badania
i oceny ofert, a następnie dokona kwaIiHkacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w art. 125 ust. l ustawy (JEDZ).

IX.I. Wykonawca składa wraz z ofertą -1 etap

l. „FORMULARZ OFERTOWY" - wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik Nr l odpowiednio dla danej części zamówienia, który winien być złożony
w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektt-onicznym - Załącznik nr l do SWZ;

2. „FORMULARZ CENOWY" - odpowiednio dla danej części zamówienia Załącznik nr 2 do SWZ, który
winien być złożony w fonnie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ww.
załączniki nie podlegają procedurze uzupełnienia i z tego względu niezłożenie opisu oferowanego przedmiotu
spowoduje odrzucenie oferty. Nadto, wszystkie pozycje opisu muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia
oferty. Opis winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. nazwy bądź inne
wyczerpujące dane wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach opisu
oferowanego wyrobu, umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu, w
celu weryfikacji ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca wypełnia oraz podpisuje
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i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę - Załącznik nr
2 do SWZ;

3. „PARAMETRY TECHNICZNE" - odpowiednio dla danej części zamówienia Załącznik nr 3 do SWZ, który
winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ww.
załączniki nie podlegają procedurze uzupełnienia i z tego względu niezłożenie opisu oferowanego przedmiotu
spowoduje odrzucenie oferty. Nadto, wszystkie pozycje opisu muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia
oferty. Opis winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. nazwy bądź inne
wyczerpujące dane techniczne wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach opisu
oferowanego wyrobu, umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu,
w celu Weryfikacji ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Opi'sie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą
części na które wykonawca składa ofertę - Załącznik nr 3 do SWZ

4. „PEŁNOMOCNICTWO" do reprezentowania Wykonawcy osoby /osób, podpisuj ącej/ podpisujących ofertę,
dokumenty lub oświadczenia załączone do oferty (o ile dotyczy).

5.1. Uprawnienie musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(odpisu z właściwego rejestm lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
Jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób wskazanych w dokumencie stwierdzającym status
prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestm lub z centralnej ewidencji i infonnacji
o działalności gospodarczej) lub notarialnie poświadczoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym
kopię pełnomocnictwa tj. podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

5.2. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika,
iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, ofertę wraz
z załącznikami podpisują wszystkie te osoby.

5.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo winno
być podpisane przez wszystkich tych Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
publiczne, którzy ustanawiają pełnomocnika. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w postaci
elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - oryginahi lub notarialnie
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poświadczonej kopii. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub upoważnionego pełnomocnika.

5.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana. Zamawiający

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych podmiotów.

5. „OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA" (o ile dotyczy) - Załącznik nr 5 do SWZ;

6. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wskazane w Rozdziale V SWZ - Załącznik nr 8 do SWZ;

IX.II. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH W ODPOWIEDZI NA

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE
NAJWYŻEJ OCENIONA - II etap

I. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem", zainawiający na podstawie
art. 126 ustawy Pzp żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

l) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia zostanie najwyżej
oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:

l. OŚWIADCZENIE (JEDZ) - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego— Załącznik nr 4,

Oświadczenie, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej Jednolitym dokumentem".
7.7. JEDZ składa Wykonawca pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Powyższe oznacza, że

JEDZ powinien mieć postać elektroniczną oraz zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osoby należycie umocowane do złożenia tego oświadczenia;

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt 1.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji.

v.
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FORMA JEDZ

1.3. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx,
.rtf, .odt.l.

1.4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub

innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie

dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
7.5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca

podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa oh-eslone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. — o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. póz. 1173).

SPOSÓB WYPEŁNIANIA JEDZ

1.6. Wykonawca może złożyć JEDZ korzystając z zamieszczonego na stronie intemetowej Zamawiającego
formularza JEDZ (ESPD) w formacie XML który należy wypełnić przy wykorzystaniu systemu

dostępowego zamieszczonego na stronie internetowej:
https://ww\v.iizp.gov.pl/ __ data/assets/pdfJile/0026/45557/Jednolity-Europeiski-Dokument-
Zamowienia-inslrukcja-2021.01.20. pdf

l. 7. Czynności jakie muszq zostać wykonane w celu wypełnienia JEDZ (ESPD)

7.7.7. ze strony interneto-wej na której został udostępniony dokument SW7 wraz załącznikami do

przedmiotowego postępowania należy pobrać plik w formacie XML, o nazwie „Jednolity Europejski

Dokument Zamówień (ESPD)" -plik musi być zapisany na dysku Wykoncwcy.
7.7.2. korzystając z serwisu JEDZ tj. wchodzqc na stronę UZP: http://espd uzp.gov.pl
l. 7.3. należy dokonać załadowania pliku i można rozpoczqc wypełnianie dokumentu w wersji elektronicznej.
l. 7.4. wybrać odpowiedniq wersję językową (pl- Polski).

7.7.5. wybrać opcję „ JESTEM WYKONA WCĄ ".
1.7.6. następnie Wykonawca musi zaznaczyć pole „ Zaimportować ESPD ".
7.7.7. wykonawca musi „załadować dokument" poprzez -wybór dokumentu zapisanego na dysku, o którym

mowa powyżej.

1.7.8. po dokonaniu powyższych czynności należy wcisnąć przycisk „DALEJ".
1.7.9. wypełnić formularz, zapisać na dysku wypehziony formularz, dalej postępować zgodnie z wytycznymi

zawartymi w instrukcji.

1.8. Przy wypehiianiu formularza JEDZ (ESPD) wykonawcy mogą skorzystać z instrukcji jego

wypełniania zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.zov.pl/baza-wiedzv/prawo-zamowien-pubUcznych-resulacje/prawo-krqjowe/jednolity-
ęuropejski-dokument-zamowienia

str. 12



2. INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO, sporządzonej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed jej złożeniem, wzafcresie:

a) art. 108 ust. l pkt l i2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej „ustawą",

b) art. 108 ust. l pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego,

c) art. 109 ust. l pkt. 2 litera a) Ustawy,

d) art. 109 ust. l pkt. 2 litera b) Ustawy - dotyczy ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę
aresztu,

e) art. 109 ust. l pkt 3 Ustawy - dotyczy ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę
ograniczenia wolności lub karę grzywny
-sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. l PKT 5 USTAWY, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej gmpy kapitałowej wraz z dokumentami lub infomiacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej gmpy kapitałowej - Załącznik nr 7;

4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. l pkt l ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadhi zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. l pkt l ustawy pzp, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz zzaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub gr2ywnami lub zawarłwiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

str. 13

^



6. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestm Sądowego lubz Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. l pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

^

r\

2) Dokumenty od wykonawców zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestm Karnego, o której mowa w pkt. l) ppkt. 2. rozdz. IX.II. - składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ppkt. 2.;

b) zaświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX.II.: pkt. l) ppkt. 4, zaświadczenia albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, o których mowa w pkt. l) ppkt. 5, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestm
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Infonnacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w
pkt.l) ppkt. 6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

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

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

nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miej sca wszczęcia tej procedury.

c) Dokument, o którym mowa w a), powinien być wystawiony nie wcześniej mż 6 miesięcy przed jego
złożeniem. Dokumenty, o których mowa w b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w pkt. 2), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których

mowa w art. 108 ust. l pkt l, 2 i 4, art. 109 ust. l pkt l, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ppkt. c) stosuje się.

4) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz
podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę
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lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis pkt. 2) stosuje się
odpowiednio.

II. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW
DOWODOWYCH

l. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może,
zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ustawie i
rozporządzeniu, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ
lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub
uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji
wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu.

2. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. l pkt
l ustawy pzp, zamawiający może żądać dodatkowego dokumentu wystawionego w kraju, w którym
wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzającego, ze wykonawca nie namszył
obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne. Przepisy cz. I pkt. 2) stosuje się.

3. Przepisy pkt. l i 2 stosuje się odpowiednio do podmiotowych środków dowodowych dotyczących
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp oraz podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

4. 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 aktualnych na dzień ich złożenia.

5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe
nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich
złożenia.

6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. l, podmiotowych
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w niniejszym postępowaniu lub
są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio
do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

7. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infonnatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane
umożliwiające dostęp do tych środków.
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8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. W takiej
sytuacji wykonawcazobligowanyjest do wskazania zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym
wymagane środki dowodowe się znajdują.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

/^~\,
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X. 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 KORESPONDENCII ELEKTRONICZNEJ
(nie dotyczy składania ofert i wniosków)

l. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formie elektronicznej.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, kopii

dokumentów i oświadczeń oraz infonnacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane

w regulaminie miniPortalu i ePuap udostępnionych na ich stronach.

4. Korzystanie z portalu i ePuap jest możliwe dla Użytkowników Intemetu z użyciem popularnych

przeglądarek intemetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń
intemetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony intemetowej
to przeglądarka intemetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji,
z włączoną obshigą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies" oraz łącze intemetowe

o przepustowości, co najmniej 256 kbiVs.

5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może
się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione,
dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
zagrożenia. W szczególności stosować programy antywimsowe i chroniące tożsamość korzystających
z sieci Internet.

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

7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem sprawy określonym w SWZ.
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Zamawiający i Wykonawcy mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej. Adres
poczty email Zamawiającego: zamowieniapubliczne@powiatlowicki.pl . Łączny rozmiar załączników
przesyłanych na pocztę e-mail Zamawiającego nie może przekroczyć 25MB.

8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7 adres email.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020 póz. 2452) oraz rozporządzeniu 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 póz. 2415).

9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przeka2ywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

11. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji pr2yjmuje się datę ich
przekazama na ePUAP.

12. Identyfikator postępowania i link dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście
ws^sfkich postępowań na mimPorta\vt oraz stanowiązałącznik do luniejszej SWZ.

13. Wyjaśnienia treści SWZ:

13.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem tenninu składania
ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem
terminu składania ofert.

13.3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 2, przedhiża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
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13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ.

13.5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust.
2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu
składania ofert.

13.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie intemetowej prowadzonego
postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3 Ustawy pzp, przekazuje
wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

13.7. Dla usprawnienia udzielania odpowiedzi Zamawiający prosi o przesłanie pytań w wersji edytowalnej
bądź umożliwiającej edycję tekstu / nie jest to wymóg/.

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNffiNIA JEDNEJ Z SYTUACJI
OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. l, ART. 661 ART. 69

l. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na
formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
miniPortalu https://miniportal.uzp.eov.pl . ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.

2. Wobec nie zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 65 ust. l, art. 66, art. 69, Zamawiający nie
przewiduje innego sposobu komunikowania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
//~\ określonym w SWZ.

XH. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI- ART. 134.
UST.l.PKT. 12 PZP USTAWA PZP

l. Zamawiaj ący wyznacza następuj ące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

w sprawach proceduralnych: Małgorzata Trojanowska - tel. 46 811 53 68; e-mail:
zamowieniaDubliczne(a),Dowiatlowicki .el

2. Zgodnie z art. 20 ust. l Ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zasti-zeżeniem wyjątków
przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.

3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
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oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w

Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Komunikacja ustna zg. z art. 61 ust. 2. Ustawy Pzp. dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które

nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

Xm. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

l. Wykonawca będzie związany ofertą przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, zgodnie
z art. 220 ust. l Ustawy, tj. do dnia 20|l.l|............. roku , przy czym pierwszym dniem terminu

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem tenninu związania ofertą,
Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 2wiązania ofertą.

XTV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

l. Każdy Wykonawca może przedłożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, z wyjątkiem

przypadków określonych w Ustawie (jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę, zgodnie z
SWZ) sam lub jako upoważniony reprezentant firmy.

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.

5. Ofertę sporządza się w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym

podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

6. Wskazane, aby każdy elektroniczny dokument (plik) był podpisany osobno.

Zaleca się aby załączone pliki zawierały nr postępowania, oznaczenie Wykonawcy oraz nazwę

identyfikującą dany dokument.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszystkie załączniki do SWZ wymagane w ofercie (formularze, oświadczenia) muszą być przedłożone

na dmkach zaproponowanych przez Zamawiającego, bądź na drukach Wykonawcy, zgodnych pod
względem treści z drukami załączonymi do SWZ. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być
wypełnione, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.

9. Jeśli jakiś z dokumentów wymaganych nie dotyczy Wykonawcy, do oferty należy załączyć oświadczenie
z informacją na ten temat.

10. Wykonawca musi zapoznać się i zaakceptować wszystkie wamnki przedmiotowej SWZ.
11. Wykonawca zaproponuje cenę, w której zawierać się będą wszystkie koszty, jakie musi ponieść, aby

wykonać dostawę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
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XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

l. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia składanie ofert odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej pod adresem ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/vvps/portal

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta składana jest za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt,
.xls, .xlsx, xml.

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z
miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., póz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

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

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wynikuPostępowania.

8. Tennin składania ofert upływa dnia ......................................2021 r. ogodz. 10:00.

Zmawiający na podstawie z artj,38 ust.A Ustawy pzp, skraca termin składania ofertdo 30 dnLod^nia
przekazania osłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europeiskiei, ędyż sktadanie ofert
odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63
ust. l Ustawy pzp

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT

l. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ..............................2021 r. ogodz. 12:00
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia

po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po załogowaniu

w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
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4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinfomiatycznego, w przypadku awarii tego

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego,

otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

5. Zamawiający poinformuje o zmianie tenninu otwarcia ofert na strome intemetowej prowadzonego

postępowania.

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie intemetowej prowadzonego

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

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie intemetowej prowadzonego

postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały

otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVH. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

l. Zamawiaj ący oceni i porówna j edynie te oferty, które odpowiadaj ą wymaganiom zawartym w SWZ.

2. Wykonawca określając cenę zobowiązany jest uwzględnić ws2ystkie wymagania Zamawiającego

określone w SWZ oraz wszelkie koszty, cła, podatki i inne należności, jakie poniesie Wykonawca z tytuhi
zaoferowanej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz
obowiązującymi przepisami prawa.

3. W celu dokonania obliczenia ceny oferty na druku „Formularz cenowy" dla każdej części oddzielnie
należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Formularzu cenowym dla danej części -
Załącznik nr 2.

4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r.
póz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiaj ący doliczy do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

5. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., póz. 106 ze zm.).

6. Wykonawca poda w fonnularzu ofertowym stawkę podatku VAT właściwą dla przedmiotu zamówienia,
obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.

7. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT potraktowane będzie,
jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki
omyłki (na podstawie art. 226 ust. l pkt 10 pzp w 2wiązku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).

8. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na
dzień otwarcia ofert.

9. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy pzp. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne
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omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W szczególności Zamawiający poprawi:

9.1. błędne obliczenie wartości podatku VAT,
9.2. błędne zsumowanie w ofercie wartości netto,

9.3. błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto,

9.4. Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek
rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki
rachunkowej": błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu
nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, przy założeniu, że składniki działania są
prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem
powszechnie znanych reguł arytmetycznych.

:/^ XVHL OPIS KRYTEMÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT

l. Wybór nąjkor2ystniej szej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych zgodnie
z Rozdziałem 7 Ustawy pzp (art. 239-253).

Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest sumą punktów uzyskanych w poniższych kryteriach:

l. Cena - 60%

Każda oferta otrzymuje punkty wg wzom:
Wartość punktowa ceny C = Gmin / Cn x 100 pkt x 60%
gdzie: Cmin - cena minimalna, Cn - cena badanej oferty.
Zamawiający przyjmie do oceny podane przez wykonawców ceny brutto.

2. Parametry techniczne - 25 %

^-\ Wartość punktowa parametry techniczne PT = PTb/ PTmax x 100 pkt x 25%

gdzie: PTb - ilość uzyskanych pkt. za parametry techniczne oferty badanej, PT max - najwyższa liczba
uzyskanych punktów za parametry techniczne wśród ofert nieodrzuconych.

Parametry techniczne (min. O pkt - max. 25 pkt) na oferowany przedmiot zamówienia.
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będą parametry techniczne wskazane
w Załączniku nr 3. Ww. Załącznik Zawiera opis parametrów technicznych ocenianych wraz z opisem
i punktacją. Ocena w kryterium „Parametry techniczne" zostanie wyrażona ilością punktów, które
zostaną przyzna ofercie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załączniku nr 3.

Brak podania przez Wykonawcę parametrów technicznych dostawy w Załączniku nr 3 lub podanie
parametrów technicznych poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty na
podstawie art. 226 ust. l pkt 5 Ustawy.
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3. Termin gwarancji - 15 %

Wartość punktowa termin gwarancji TG= (TGb/ TG max) x 100 pkt x 15%

gdzie: TG max- wartość pkt. za termin max wśród ofert nieodrzuconych, TGb - wartość pkt. za termin
badanej oferty.

Czas wykonania (min. 24 miesiące - O pkt. max. 48 miesięcy - 15 pkt.) - dla potrzeb obliczenia kryterium

Zamawiający będzie liczył tennin gwarancji wg n/w zasad:

punktowany termin minimalny wynosi 24 miesiące; punktowany maksymalny termin wynosi 48 miesięcy.
Brak podania przez Wykonawcę terminu gwarancji w Załączniku nr 3 spowoduje odrzucenie oferty na
podstawie art. 226 ust. l pkt 5 Ustawy.

Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku określenia przez
Wykonawcę okresu gwarancji ułamkiem, zamawiający zaokrągli podaną wartość w dół do najbliższej
liczby całkowitej i otrzymaną wartość podda ocenie.

4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów wagowych (X),
wedhig fonnuły: X = C+PT+TG

(gdzie: C - punkty wagowe w kryterium cena, PT - punkty wagowe w kryterium parametry techniczne, TG -
punkty wagowe w kryterium termin gwarancji).

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może U2yskać Wykonawca wynosi - 100 pkfc
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z
najniższą ceną.

XVIII.Il. Zgodnie z art. 226 Ustawy pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
l. została złożona po tenninie składania ofert;

2. została złożona przez wykonawcę :

a. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. l, lub

podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełniame
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warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych
dokumentów lub oświadczeń;

3. jest niezgodna z przepisami ustawy;

4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

7. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9. została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
10. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

11. wykonawca w wyznaczonym tenninie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223
ust. 2 pkt 3;

12. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie tenninu związania ofertą;
13. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie tenninu związania ofertą;
14. oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez

zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;
15. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
16. obejmuje ona urządzenia infonnatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której

mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.
U. póz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub be2pieczeństwo
narodowe;

17. została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego
wymagał w dokumentach zamówienia.

Do oferty wariantowej stosuje się ww. przepisy, z tym że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
dostawy lub usługi oferta wariantowa nie podlega odrzuceniu tylko z tego powodu, że jej wybór prowadziłby
do udzielenia zamówienia na usługi w miejsce zamówienia na dostawy albo do udzielenia zamówienia na
dostawy w miejsce zamówienia na usługi.
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XDC. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO/Art. 134. ust.1. pkt. 19) Pzp

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy, w
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni -
jeżeli zostało przesłane w inny Sposób.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę W sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. l Jeżeli:

l) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:

a) przetargu nieograniczonego złożono tylko j edną ofertę,

4. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego ofei-ty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia
umowy.

5. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie dokonane na podstawie art. 264 Ustawy pzp.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może stawić się w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy pocztą
na pisemny wniosek Wykonawcy.

XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

l. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy
z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w SWZ.

2. Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „Wzór umowy" — Załącznik nr 6;

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku namszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o
konkursie oraz dokumentów zamówienia pr2ysługuj ą również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

l. Odwołanie przysługuje na:

1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzieleme
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
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1.2. zaniechanie C2ynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

1.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu
na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w fonnie elektronicznej albo postaci

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu:

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. [Termin wniesienia odwołania] Odwołanie wnosi się:
5.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub

konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
6.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentów zamówienia na stronie intemetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest
równa albo przekracza progi unijne;

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. l i 2 wnosi się w tenninie:
7.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień,
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie
zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo
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ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki;

9. Zgodnie z art. 579 ust. l na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa wart.

519 ust. l, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

XXH. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający niewymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXUL INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WAMANTOWYCH, W TYM INFORMACJE
O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WAMANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXIV. MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXV. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.
214 UST. l PKT 7 I 8

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. l pkt 8.

XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI
LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO
REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 USTAWY - NIE
DOTYCZY

XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie rozliczeń między stronami w walutach obcych. Wszelkie
rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą związane z realizacją zamówienia dokonywane będą
w złotych polskich (PLN).
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XXVIII. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 230

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XXDC. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziahi w postępowaniu.

XXX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNffiNIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP - NIE DOTYCZY

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o
których mowa w art. 95 Ustawy pzp.

XXXI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96
UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt.2 Ustawy.
XXXII. INFORMACJĘ O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94
USTAWY PZP

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy.

XXXIII. INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH ZADAŃ

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań, zgodnie żart. 60 i art. 121 Ustawy PZP.

XXXIV. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO
OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY

Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

XXXV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU
ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ
DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

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

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, jest
Starosta Łowicki z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, nr tel. +48 46 811-53-00,
e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub
pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, nr tel.
+48 46811-53-00 wew.308;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO, przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: „Dostawa aparatów
USG i RTG dla ZOZ w Łowiczu" nr sprawy: IZP .272.4.2021 w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.z 2019 r. póz. 2019 i z 2020 r. póz. 1492 i 2275), dalej „ustawa Pzp", jego rozstrzygnięcia J ak
również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74 ust. 1-2 i ust. 4 ustawy Pzp;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. l ustawy Pzp, zgodnie z którym
Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienamszakiość,
zgodnie żart. 78 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami
przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;

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

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane

są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia 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 postępowania oraz jego załączników;

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy: :, ;
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- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po strome administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, e-mail; kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących namszałoby przepisy RODO;

e) Zgłoszenie żądania, w zakresie wskazanym w ust. 7 lit. a-c:
- nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego
postępowania;

- w przypadku, gdy spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Eiiropej sklej lub państwa
członkowskiego;

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do byciazapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;

b) przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

str. 30

kS^SSSSSS^S



c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, W przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności
gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
nie będą przetwarzane w fonnie profilowania.

Uwaga:

W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym
do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
> Zamawiający - względem osób fi2ycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy

to w szczególności:

wykonawcy będącego osobą fizyczną,
wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),

członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w informacji z KRK),

osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;

> Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to
w szczególności:
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą,

pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),

członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane
osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
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> Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał.

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas po2yskiwania danych osobowych na
potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający
z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te
bezpośrednio pozyskał.

/^^,

XXXVI. USTALENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją warunków zamówienia zastosowanie będą miały
właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 11 ^vrześnia2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 póz. 2019 ze zm.).

XXXVII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

l. Formularz ofertowy.

2. Formularz cenowy.

3. Parametry techniczne.
4. JEDZ
5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wzór umowy.

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
8. Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.
9. Link do postępowania oraz ID postępowania.

^\
lllllll ijKoncepcja remontu pomieszczeń pracowni RTG-01 wraz z wymianą instalacji i urządzenia RTG

STAROS^J^OWICKI

Mar^n Kosidrek
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Załącznik nr l

Sprawa nr IZP.272.4.2021

FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa isiedziba Wykonawcy

Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem:

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy, email):

nr

nr faksu

email:............

Regon:..............

Województwo..

elefonu.

....@..........

........NIP:....

Powiat.

Ofemjemy Dostawę aparatów USG i RTG dla ZOZ w Łowiczu, Sprawa nr IZP.272.4.2021 w ramach części/

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^

zgodnie z opisem i wymogami zawartymi w SWZ za cenę szczegółowo określoną w Formularzu cenowym,

stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, będącym integralną częścią niniejszej oferty.

Jesteśmy przedsiębiorstwem mikro*, mahTn*, średnim* nie dotyczy* (zgodnie z ustawą Prawo

przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. j.t., Dz.U. 2021 r., póz. 162 ze zm.),

Oświadczamy, że niniejszy numer rachunku bankowego:

., jest taki sam jak numer

rachunku na białej liście podatników VAT. Wyżej wskazany nr rachunku bankowego będzie zgodny z podanym

na fakturze Vat Wykonawcy.

W przypadku zmiany numeru ww. rachunku informacje o zmianie przekażemy niezwłocznie do Działu

Księgowości Zamawiającego

II. Nazwa i adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w składzie:

*
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Oświadczam/-y, że:

l. Zgłaszamy udział w przedmiotowym postępowaniu,
2. Jesteśmy przedsiębiorstwem mikro*, małym*, średnim* nie dotyczy* (zgodnie z ustawą Prawo

przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. j.t., Dz.U. 2019 póz. 1292).

3. Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uprawnionym do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu jest

dofryczv*/ nie dotyczy*.

4. Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu:

r^.

^~\

> W przypadku, jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej - Zamawiający może zażądać
w wyznaczonym terminie złożenia umowy tej spółki.*

> W przypadku, złożenia oferty przez dwóch lub więcej wykonawców - Zamawiający może zażądać w
wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.*

III. Szczegóły oferty.

l. Ofemjemy dostawę urządzeń medycznych dla ZOZ w Łowiczu, zgodnie z opisem i Wymogami zawartymi
w SWZ w Cenie i termie szczegółowo określonych w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do
niniejszego Formularza ofertowego oraz Załącznikiem nr 3-Parametry techniczne.

2. W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie musimy ponieść, aby spełnić wymagania
Zamawiającego, zgodne z opisem i warunkami w SWZ.

3. Zobowiązujemy się, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, do przeprowadzenia niezbędnych nieodpłatnych
przeglądów i napraw urządzeń w okresie gwarancji.

4. Dokonamy przeglądu technicznego wymaganego lub zalecanego przez producenta wokresie gwarancji na
własny koszt - zgodnie z zaleceniami producenta, minimum raz do roku. Ostatni przegląd w ostatnim
miesiącu gwarancji.

5. Oświadczamy, że zamierzamy*/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie
następujących części zamówienia:............................................................................................................................
- opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom:

6. Zgodnie z art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że dostawa przez nas oferowana w
ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzi* / nie prowadzi*
w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

Niżej wymieniona dostawa, oferowana w ramach niniejszego postępowania przetargowego prowadzi w
przypadku wybom naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
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(należy podać nazwę (rodzaj) dostawy oraz wskazać jej wartość bez kwoty podatku, wskazać stawkę
podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie)

W przypadku nie podania / nie wpisania informacji, Zamawiający przyjmuje, że wybór oferty Wykonawcy
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami

ustawy o podatku od towam i usług.

7. Oświadczamy, że:

7.1. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym

postępowaniu;

7.2. posiadamy podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, od których dane

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia

publicznego w niniejs2ym postępowaniu.

7.3. ponadto, oświadczamy że powierzone przez Zamawiającego dane osobowe pracowników

uczestniczących w przygotowaniu i realizacji niniejszego postępowania będą przetwarzane zgodnie

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych w szczególności z

przepisami RODO.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń

oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych mniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ -
90 dni od terminu składania ofert.

10. Oświadczamy, że zawarte w SWZ postanowienia umowyzostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy
się w przypadku wybom naszej oferty do zawarcia umowy na wamnkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.

póz. 2019 z późn. zm.) zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania:

12. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i zawarcia umowy, osobą uprawnioną do
reprezentowarua nas w kwestiach dotyczących realizacji postanowień Umowy, będzie:
p. ......................................................... funkcja

tel............................................fax. ......................... mail.

13.1. Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy
zgłaszać na nr tel/fax
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