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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dzierżawę 13 szt aparatów do hemodializy wraz z  dostawą materiałów zużywalnych dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w okresie 36 miesięcy

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski,
ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-00, fax /25/ 787-60-83
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://www.spzozsokolow.pl,
adres e-mail: zp@spzozsokolow.pl  ,  
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779
Adres skrytki na ePUAP: /SPZOZSOKOLOW/skrytka

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  stronie  internetowej  prowadzonego 
postępowania, tj.:  http://www.sp  zozsokolow.pl  

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest   trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej 
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy PZP tryb zgodny z art. 
132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „Ustawą PZP” (Dz .U. z 
2019 r. poz. 2019 z  późn. zm.) bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy PZP.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu zamówienia
Wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
33181000-2 –Urządzenia do terapii nerkowej
33181200-4 –Filtry do dializy
33181510-0 –Płyny do terapii nerkowej
33181520-3 –Wyroby do dializy nerkowej

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 13 szt aparatów do hemodializy wraz z  dostawą materiałów 
zużywalnych w okresie  36 miesięcy licząc od daty podpisania  umowy.  Zamawiający nie  dopuszcza 
możliwości  złożenia  ofert  częściowych. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia,  opis  wymagań 
zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia  -formularz  asortymentowo  cenowy-  załącznik  nr 1A do 
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- szczegółowy opis parametrów technicznych aparatu – załącznik nr 3 do SWZ
- projektowane postanowienia umowy – załącznik Nr 6 i 7  do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a 
ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem 
oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

V . INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ i 
załącznikach do SWZ Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, dokumentów:
1. Dokumentów potwierdzających, iż zaproponowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania na 
obszarze  RP  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  20  maja  2010  r.  o  wyrobach  medycznych,  oraz 
dyrektywami UE (deklaracja zgodności) i posiada aktualne świadectwa rejestracji-jeśli dotyczy
2.  Materiały  informacyjne:  dokumenty,  materiały  firmowe,  instrukcje  obsługi,  materiały  informacyjne 
dotyczące  przedmiotu  zamówienia  (np.  katalogi,  specyfikacja  techniczna,  informacja  od  producenta  w 
języku polskim).

Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych 
lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie 
do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia:
a)  Dostawa materiałów zużywalnych  -  sukcesywnie  w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy na 
podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego. 
b) Termin instalacji aparatów: Maksymalnie w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.
c) Termin realizacji dzierżawy: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
Brak podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP zostanie 
wstępnie  zweryfikowany  na  podstawie  przedłożonego  wraz  z  ofertą wypełnionego  Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) 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 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 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. 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 
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Polskiej-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 1;
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 grupy 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. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą 
do tej  samej grupy 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.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
4. Wykonawca nie podlega wykluczenia w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 
109  ust.  1  pkt  2-5  i  7-10  ustawy Pzp,  jeżeli  udowodni  zamawiającemu,  że  spełnił  łącznie  następujące 
przesłanki:
a)  Naprawił  lub  zobowiązał  się  do  naprawienia  szkody wyrządzonej  przestępstwem,  wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
b)  Wyczerpująco  wyjaśnił  fakty  i  okoliczności  związane  z  przestępstwem,  wykroczeniem  lub  swoim 
nieprawidłowym  postępowaniem  oraz  spowodowanymi  przez  nie  szkodami,  aktywnie  współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami ścigania, lub zamawiającym;
c) Podjął  konkretne środki  techniczne,  organizacyjne i  kadrowe,  odpowiednie dla  zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

• Zerwał  wszelkie  powiązania  z  osobami  lub  podmiotami  odpowiedzialnymi  za  nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy,

• Zreorganizował personel,
• Wdrożył system sprawozdawczości i kontroli
• Utworzył  struktury  audyty  wewnętrznego  do  monitorowania  przestrzegania  przepisów, 

wewnętrznych  regulacji  lub  standardów.  Wprowadził  wewnętrzne  regulacje  dotyczące 
odpowiedzialności  i  odszkodowań  za  nieprzestrzeganie  przepisów,  wewnętrznych  regulacji  lub 
standardów.

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są wystarczające 
do wykazania  jego rzetelności,  uwzględniając  wagę i  szczególne okoliczności  czynu wykonawcy.  Jeżeli 
podjęte przez Wykonawcę czynności,  o których mowa w ust.  4 nie są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy również wykonawcę 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 winnej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

VIII.  INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 
112 ust. 2 ustawy Pzp, tj.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do 
jednego z  rejestrów zawodowych  lub handlowych prowadzonych w kraju,  w którym mają  siedzibę lub 
miejsce zamieszkania;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy –  w tym okresie  wykonali  lub  wykonują co 
najmniej trzy dostawy  odpowiadające swym zakresem przedmiotowi niniejszego postępowania  Do oferty 
należy dołączyć stosowną informację - z podaniem ich wartości, zakresu dostaw, dat wykonania i odbiorców 
oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie zgodnie z załącznikiem nr 5 
do SWZ.

2. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.
1)  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  
w stosownych  sytuacjach  oraz  w odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na 
zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji  zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 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  zasobów  na  potrzeby 
realizacji  danego  zamówienia  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy potwierdzający,  że  wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4)  Zobowiązanie  podmiotu udostępniającego zasoby,  o  którym mowa w pkt  3,  potwierdza,  że  stosunek 
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b)  sposób  i  okres  udostępnienia  wykonawcy  i  wykorzystania  przez  niego  zasobów  podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

IX.    WYKAZ  PODMIOTOWYCH  ŚRODKÓW  DOWODOWYCH  -  OŚWIADCZEŃ  I   
DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. w art. 108 oraz 
art.  109  ust.1  pkt  4)  ustawy  PZP,  wraz  z  ofertą  należy  złożyć  wypełniony  Jednolity  Europejski 
Dokument Zamówienia – według załącznika nr 2 do SWZ.
JEDZ musi być złożony w oryginale. Instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-in-
strukcja.pdf
2.  Wykonawca,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  w przedmiotowym postępowaniu  w celu 
potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia,  na  wezwanie  Zamawiającego  złoży  następujące 
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dokumenty:
a)  Informację  z  Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie  art.  108  ust.  1  ustawy PZP,  sporządzonej  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o chronię konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2020 r.  poz.  1076 i  1086), z  innym wykonawcą,  który złożył  odrębną ofertę,  ofertę częściową lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej  wraz  z  dokumentami  lub  informacjami  potwierdzającymi  przygotowanie  oferty,  oferty 
częściowej  lub  wniosku o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  niezależnie  od  innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru na załączniku 4 do SWZ;
c)  Odpis  lub  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji.
d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o którym 
mowa w:
-  Art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę 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
- Art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, Z 
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego prawomocnie orzeczono 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
-Art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji. Z 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę  wobec  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 grupy 
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
- Art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę jeżeli, w przypadkach, o których mowa 
w  art.  85ust.  1,  doszło  do  zakłócenia  konkurencji  wynikającego  wcześniejszego  zaangażowania  tego 
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy 
dnia  16  lutego  2007  r.  ochronie  konkurencji  konsumentów,  chyb  że  spowodowane  tym  zakłócenie 
konkurencji  może  być  wyeliminowane  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy  udziału 
postępowaniu udzielenie zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast:
a)  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego,  o  której  mowa  w  pkt.  2  lit  a–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 pkt. 2 lit a
b)  odpisu  albo  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o 
Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 lit d– składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 
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zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury.
4. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
jego złożeniem.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 lit b pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa 
w art.  108 ust.  1 pkt 1,  2 i  4ustawy, 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  ma  siedzibę  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 pkt 4 stosuje się.
7. W celu wstępnego wykazania, iż Wykonawca spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą 
należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia –według załącznika nr 2 do SWZ.
8.  Wykonawca,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  w przedmiotowym postępowaniu  w celu 
potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  na  wezwanie  Zamawiającego  złoży 
następujące dokumenty:
a) Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w 
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane,  oraz  z  załącznikiem  dowodów  określających,  czy  te  dostawy  zostały  wykonane  lub  są 
wykonywane należycie– według wzoru załącznik nr 5 do SWZ. Dowodami o których mowa SWZ są:
Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane a 
w  przypadku  świadczeń  powtarzających  się  lub  ciągłych  są  wykonywane.  W  przypadku  świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.
9. Podwykonawcy.
1)  Zgodnie  z  art.  462  ustawy  PZP Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw 
podwykonawców o ile są już znani.
2)  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby wykonawca 
powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  118  ust.  1  ustawy  pzp,  w  celu  wykazania  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 
122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
10.Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych –
zgodnie z artykułem 118 ust. 1 ustawy Pzp.
11.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 
z  ofertą,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia  oraz spełniania,  w zakresie,  w jakim powołuje się  na  ich zasoby,  warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia 
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wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ dotyczące tych podmiotów.
13.  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  w  celu 
wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  składa  także 
oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia wg załącznika nr 2 do SWZ -dotyczące 
podwykonawców.
14. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie na Jednolitym 
Europejskim Dokumencie Zamówienia wg załącznika nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Warunek  dotyczący  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub  zawodowej,  o 
którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności  gospodarczej lub zawodowej i  zrealizuje 
roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których te uprawnienia są wymagane.
b)  W odniesieniu  do  warunku dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia 
wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  mogą  polegać  na  zdolnościach  tych 
wykonawców,  którzy  wykonają  roboty  budowlane  lub  usługi,  do  realizacji  których  te  zdolności  są 
wymagane.
c) w przypadku, o którym mowa w pkt. a) i b) powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty,  oświadczenie,  z  którego wynika,  które roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
16.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  będą  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski, 
poświadczonym przez wykonawcę.
17.  Dokumenty lub oświadczenia  będą  składane w oryginale  w postaci  dokumentu elektronicznego lub 
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. Zamawiający 
może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu  lub  oświadczeń 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości.

X.  I  NFORMACJE  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
1. W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
c) poczty elektronicznej: zp@spz  ozsokolow.pl  
2.  Wykonawca  zamierzający wziąć  udział  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP na dostęp do formularzy:  złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
3.  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów  elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i 
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
5.  Za  datę  przekazania  oferty,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub 
elektronicznych  kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  oraz  innych  informacji  przyjmuje  się  datę  ich 
przekazania na ePUAP.
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6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID (załącznik nr 8 ) postępowania jako załącznik 
do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
7.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 terminu 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.
8. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 7, przedłuża termin składania 
odpowiednio  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich  zainteresowanych  wykonawców  z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
9.  W przypadku,  gdy wniosek o wyjaśnienie treści  SWZ albo opisu potrzeb i  wymagań nie wpłynął  w 
terminie, o którym mowa w pkt 7, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ 
albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert.
10. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 8, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.
11.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający udostępnia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie  oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 
się elektronicznie za pośrednictwem   poczty elektronicznej, email: zp@spzozsokolow.pl     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  lub ID postępowania.
13. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
zp@spzozsokolow.pl
14. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 
są  przez  Wykonawcę  za  pośrednictwem  Formularza  do  komunikacji  jako  załączniki.  Zamawiający 
dopuszcza  również  możliwość  składania  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych 
kopii  dokumentów  lub  Ofertę,  stanowiącą  oświadczenie  woli  wykonawcy,  należy  uznać  za  dokument 
elektroniczny (ofertę złożoną w postaci  elektronicznej)  niezależnie od tego,  czy jej  postać elektroniczna 
powstała  wyłącznie  przy  użyciu  programu  komputerowego,  czy  też  na  skutek  przekształcenia  postaci 
papierowej  do  postaci  elektronicznej,  jeżeli  tylko  dokument  elektroniczny  zostanie  opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii  dokumentów lub oświadczeń 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. 
poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń,  jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz. U. poz. 2415).
15.  Zamawiający nie  przewiduje  sposobu komunikowania  się  z  Wykonawcami  w inny sposób niż  przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

XI.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  KOMUNIKOWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z 
WYKONAWCAMI  W  INNY  SPOSÓB  NIŻ  PRZY  UŻYCIU  ŚRODKÓW  KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ,  W  TYM  PRZYPADKU  ZAISTNIENIA  JEDNEJ  Z  SYTUACJI 
OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69

W niniejszym postępowaniu nie zachodzą sytuacje określone w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia-   lek.  Marek Papliński  tel.  25 781 72 20  (telefon czynny w dni 
robocze w godz. 8:00 – 14:30).
b) w zakresie procedury – Zdzisława Miłkowska tel. 025 781-73-19 (telefon czynny w dni robocze w godz. 
8:00 – 15:00).

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 90 dni od dnia upływu składania ofert, przy 
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu upływa w dniu: 1.11.2021 roku.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o 
którym mowa w pkt 2, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tergo terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą,  o którym mowa w pkt 2,  wymaga złożenia przez wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym 
mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być napisana w języku polskim na formularzu  ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 
SWZ, formularzu asortymentowo cenowym- załącznik nr 1A do SWZ .Oferent winien ponadto wypełnić 
załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia  do SWZ ( parametry techniczne).
3.  Oferta  powinna być  sporządzona  w języku polskim,  z  zachowaniem postaci  elektronicznej  pod 
rygorem nieważności, w formacie danych .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania  i  przekazywania informacji  oraz  wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego lub  konkursie (Dz.  U.  poz.  2452),  wymaga,  aby dokumenty lub  oświadczenia  składane  w 
postępowaniu były sporządzone w formacie .pdf i opatrzone podpisem elektronicznym.
5. Dokumenty lub oświadczenia należy przygotować i złożyć zgodnie z Ustawą Pzp oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi, w szczególności Rozporządzeniem 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. poz. 2452), rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 
dnia 23 grudnia 2020 r.  w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń,  jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
6. Oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia Wykonawcy lub innych podmiotów w postępowaniu muszą 
być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy lub innych podmiotów zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej 
albo  przez  umocowanego przedstawiciela.  Jeżeli  z  pełnomocnictwa  lub  dokumentu  określającego status 
prawny  Wykonawcy  lub  innych  podmiotów  wynika,  iż  do  reprezentowania  Wykonawcy  lub  innych 
podmiotów upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia składane w 
postępowaniu muszą być podpisane przez wszystkie wymagane osoby.
7.  Pełnomocnictwo  osób  do  reprezentowania  Wykonawcy  lub  innych  podmiotów  może  bezpośrednio 
wynikać  z  Jednolitego  Dokumentu.  W  przypadku,  gdy  Wykonawcę  lub  inny  podmiot  reprezentuje 
pełnomocnik lub w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia,  umocowanie  osób  do  reprezentacji  może  wynikać  z  odrębnego  pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo  powinno  zostać  sporządzone  w  formie  dokumentu  elektronicznego,  podpisane  przez 
osobę/y upoważnione  do  reprezentacji  wskazane  we  właściwym rejestrze,  z  którego  wynika  prawo  do 
podpisania pełnomocnictwa oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo musi być 
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opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować 
do jednego pliku archiwum (zip).
9. 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.  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 określone w ustawie PZP.
Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 
sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 128 ust. 1 ustawy 
PZP; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 
których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentów 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został opisany w Instrukcji użytkownika 
systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/  Mechanizm szyfrowania  ofert  ma miejsce bezpośrednio na 
stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl       
Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl       odnaleźć postępowanie, w 
którym chce złożyć ofertę.  Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. 
System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak 
przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu musi posiadać konto na ePuap.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, pod którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13.  Sposób  zmiany  i  wycofania  oferty  został  opisany  w  Instrukcja  użytkownika  systemu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/
14. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z 
zasadami  reprezentacji  wskazanymi  we  właściwym  rejestrze  lub  osobę  (osoby)  upoważnioną  do 
reprezentowania wykonawcy.
15. Jeżeli  osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących 
wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
16. Ofertę oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy skompresować do jednego pliku archiwum (.zip) 
(zaleca  się  stosować  narzędzie  na  licencji  open-source  7–Zip.  Program  można  bezpłatnie  pobrać  pod 
adresem: https://7-zip.org.pl/)
17.  Wykonawca jest  zobowiązany do zaszyfrowania  pliku.  W tym celu  zobowiązany jest  do  instalacji 
aplikacji  do  szyfrowania  znajdującej  się  na  miniPortalu  pod  adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx
18.  Przed dokonaniem szyfrowania  Zamawiający zaleca zaktualizowanie wskazanej  aplikacji.  Numer  ID 
postępowania  niezbędny do  zaszyfrowania  pliku  stanowi  Załącznik  nr  8 do  niniejszej  SWZ  oraz  jest 
dostępny na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
Zaleca  się,  aby  podczas  szyfrowania  plik  został  opatrzony  nazwą:  Oferta_[numer  referencyjny 
postepowania]_[4literowy ciąg dowolnych znaków].
Maksymalny rozmiar zaszyfrowanego pliku przesyłanego za pośrednictwem ePuap wynosi 150 MB.

Uwaga: Zamawiający wskazuje, że podczas szyfrowania plik może zwiększyć swój rozmiar.
W sytuacji, gdy rozmiar zaszyfrowanego pliku przekracza 150 MB, przed przystąpieniem do szyfrowania 
należy dokumenty podzielić i  skompresować do odpowiedniej  ilości  plików archiwum (.zip).  Następnie, 
każdy z plików należy osobno zaszyfrować zgodnie powyższą instrukcją. Podczas szyfrowania pliki należy 
nazwać  w  następujący  sposób:  OfertaPART1_[numer  referencyjny  postępowania]_[4literowy  ciąg 
dowolnych  znaków]  oraz  OfertaPART2_[numer  referencyjny  postępowania]_[4literowy  ciąg  dowolnych 
znaków]  -  itd.  Każdy  z  zaszyfrowanych  plików  należy  przesłać  oddzielnie  korzystając  z  formularza 
wskazanego w poniższym punkcie.
Wykonawca składa zaszyfrowany plik za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePuap pod adresem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia.
19. Za termin przekazania oferty i innych dokumentów lub oświadczeń składanych z ofertą przyjmuje się 
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termin ich przekazania na ePuap. W przypadku, o którym mowa powyżej za termin przekazania przyjmuje 
się termin przekazania ostatniego pliku.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie przez Wykonawcę oferty niezaszyfrowanej lub w 
sposób niezgodny z wymaganiami opisanymi w SWZ.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w Formularzu Ofertowym, którego 
wzór  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszej  SWZ,  iż  Zamawiający  nie  będzie  mógł  ujawnić  informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia  16 kwietnia  1993 r.  o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako tajemnica przedsiębiorstwa).
2.  Wszelkie  informacje  zastrzeżone  przez  Wykonawcę  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  powinny zostać 
wyodrębnione  do  osobnego  pliku  w  formacie   .pdf,  który  powinien  zostać  opatrzony  nazwą 
TAJEMNICA_Oferta_[numer  referencyjny  postępowania],  a  następnie  wraz  z  pozostałymi  dokumentami 
stanowiącymi  część  jawną  -  skompresowane  do  jednego  wspólnego  pliku  archiwum  (.zip)  zgodnie  z 
instrukcjami znajdującymi się powyżej.
3. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia informacji  jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  W przypadku,  gdy Wykonawca nie zastosuje się  do zapisów punktów 1  i  3  SWZ w 
zakresie  dokumentów  objętych  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  Zamawiający  nie  będzie  ponosił 
odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych, np. podczas dokonywania wglądu 
do ofert przez osoby trzecie.
4. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa następujących informacji: nazwy i adresu, 
informacji  dotyczących  ceny,  terminu  wykonania  Zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności 
zawartych w ofercie.
5. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy wskazanych 
przez  Wykonawcę,  o  ile  Wykonawca  wykaże,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Uzasadnienie podstawy zastrzeżenia informacji musi odpowiadać na następujące pytania:
Czy zastrzeżone informacje  jako całość  lub w szczególnym zestawieniu i  zbiorze  ich elementów nie  są 
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla 
takich osób?
Jakie  informacje techniczne,  technologiczne,  organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne,  które  Wykonawca 
uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są w zastrzeżonych informacjach?
Czy i ewentualnie jaką wartość gospodarczą posiadają powyższe informacje?
Jakie niezbędne działania - przy zachowaniu należytej staranności – zostały przez Wykonawcę podjęte w 
celu zachowania poufności danych objętych tymi informacjami?

DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
I. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę wraz z 
ofertą aktualne na dzień składania ofert:
Oświadczenie w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu JEDZ w zakresie 
wskazanym w  załączniku nr 2  do  SWZ.  Informacje  zawarte  w oświadczeniu  będą  stanowić   wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ 
musi  być  złożony  przy  użyciu   środków  komunikacji  elektronicznej zgodnie  z  wymaganiami 
technicznymi  oraz  organizacyjnymi  wskazanymi  w SWZ. Instrukcja  wypełnienia  JEDZ dostępna jest  na 
stronie:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-in-
strukcja.pdf
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców formularz JEDZ składa każdy z 
Wykonawców ubiegających się o zamówienie
II. Ponadto Wykonawca złoży:
1. Formularz  ofertowy, wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ,
2. Formularz asortymentowo cenowy- załącznik nr 1A do SWZ
2. Formularz Opis przedmiotu zamówienia ( parametry techniczne),   stanowiący Załącznik nr 3 do 
SWZ,
3.  Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty,  o  ile  prawo  do  podpisania  oferty  nie  wynika  z  innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą;
4. Dokumenty potwierdzające, iż zaproponowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania 
na obszarze RP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, oraz 
dyrektywami UE (deklaracja zgodności) i posiada aktualne świadectwa rejestracji-jeśli dotyczy
5.  Materiały  informacyjne:  dokumenty,  materiały  firmowe,  instrukcje  obsługi,  materiały 
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informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia (np. katalogi, specyfikacja techniczna, informacja 
od producenta w języku polskim).

XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePuap pod adresem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia .
2.  Ofertę  należy  przesłać  na  skrzynkę  podawczą  Zamawiającego  w  ePuap  w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 7.09.2021r. do godz. 10:30.
3. Zamawiający zaleca, aby Oferta została przez Wykonawcę przesłana za pośrednictwem ePuap w terminie 
zapewniającym, że wszystkie pliki składające się na Ofertę zostaną skutecznie wprowadzone do ePuap przed 
terminem, o którym mowa w pkt 2 SWZ.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta dotyczy oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu do 
wniesienia odwołania, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o zwrocie oferty.
5.  Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  Regulaminie  korzystania  z 
miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
6. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostaną odrzucone.
8. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym 
pliku.
9.  Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  zmienić  lub  wycofać  ofertę  za 
pośrednictwem Formularza  do złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 
udostępnionych  również  na  miniPortalu.  Sposób zmiany i  wycofania  oferty został  opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.09.2021r , o godzinie 11:00.
11.  Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  mechanizmu  do  odszyfrowania  ofert  dostępnego  po 
zalogowaniu  w  zakładce  Deszyfrowanie  na  miniPortalu  i  następuje  poprzez  wskazanie  pliku  do 
odszyfrowania.
12.  Za  datę  przekazania  oferty,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów elektronicznych,  oświadczeń  lub 
elektronicznych  kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  oraz  innych  informacji  przyjmuje  się  datę  ich 
przekazania na ePUAP.
13. Otwarcie ofert jest niejawne.
14.Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej  prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
15.  Oferta  złożona  po  upływie  terminu  do  jej  złożenia  zostanie  odesłana  Wykonawcy elektronicznie  z 
użyciem miniPortalu na adres e-mail z którego została złożona. 
16.  Zamawiający,  niezwłocznie  po  otwarciu  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej  prowadzonego 
postępowania informacje o: 
1)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej  działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
17.  W  przypadku  wystąpienia  awarii  systemu  teleinformatycznego,  która  spowoduje  brak  możliwości 
otwarcia  ofert  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego,  otwarcie  ofert  nastąpi  niezwłocznie  po 
usunięciu awarii. 
18.  Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej  prowadzonego 
postępowania.
XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1.  Przed  obliczeniem  ceny  oferty  wykonawca  powinien  dokładnie  i  szczegółowo  zapoznać  się z 
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wymaganiami  dotyczącymi  przedmiotu  zamówienia  oraz  uzyskać niezbędne  do   sporządzenia  oferty 
informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia objętego niniejszą SWZ i 
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonego wzoru umowy.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I 
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena oferty – 60 punktów
b) czas dostawy – 20 punktów
c) czas reakcji serwisu gwarancyjnego – 20 punktów

   
   Podstawą obliczenia punktów oferty będzie wzór:

a) kryterium cena:
C  = (Cmin /Cbad) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za cenę oferty,
Cmin - cena najniższa wśród ofert, Cbad - 
cena oferty danego wykonawcy

b) czas dostawy
W = (Wmin : Wbad) x 20
gdzie:
W-ilość punktów przyznana w kategorii czas dostawy materiałów zużywalnych
Wbad-  czas dostawy badanej oferty
Wmin- najkrótszy czas dostawy

Minimalny czas dostawy   3 dni
Maksymalny czas  dostawy 7 dni

c) czas reakcji serwisu gwarancyjnego
T = (Tmin : Tbad) x 20
gdzie:
T-ilość punktów przyznana w kategorii czas reakcji serwisu gwarancyjnego
Tbad-  czas reakcji serwisu gwarancyjnego badanej oferty
Tmin- czas reakcji serwisu gwarancyjnego najkrótszy wśród badanych

Zamawiający  określa  maksymalny  wymagany  czas  reakcji  serwisu  gwarancyjnego  24  godziny. 
Zamawiający przyzna 20 punktów za to kryterium ofercie, która będzie miała najkrótszy zaoferowany czas 
reakcji  serwisu  gwarancyjnego.  Pozostałe  oferty  otrzymają  proporcjonalnie  mniej  punktów.   Jeżeli 
wykonawca wskaże czas reakcji serwisu dłuższy niż 24h oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 
1  pkt  5  ustawy  Pzp.  Jeżeli  Wykonawca  nie  wskaże  żadnego  czasu  reakcji  serwisu  gwarancyjnego  do 
porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy przewidziany czas tj. 24h i taki czas zostanie 
przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu punktów 
otrzymanych w poszczególnych kryteriach ,  spośród ofert  spełniających wszystkie wymagania określone 
przez zamawiającego w SWZ.
3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczą-
cych treści złożonych ofert.
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4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

XIX.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  MUSZĄ  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO 
WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO
Po  dokonaniu  wyboru  ofert  najkorzystniejszych,  zamawiający  powiadomi  wykonawców  o  wyniku 
postępowania,  zamieszczając  ogłoszenie  o  wyborze  oferty  w  miejscu  ogłoszenia  o  przetargu  (tablica 
ogłoszeń),  na  stronie  internetowej  zamawiającego  oraz  przesyłając  powyższe  zawiadomienie  wszystkim 
wykonawcom, którzy złożyli oferty.

XX.  PROJEKTOWANE  POSTANOWIENIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy stanową załącznik nr 6 i 7 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

XXI.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
1. Środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem IX ustawy PZP przysługują Wykonawcy bądź organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego, 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.

XXII. RODO
Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem 
Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Sokołowie 
Podlaskim,08-300  Sokołów  Podlaski,  ul.  ks.  Bosko  5,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.   na  dostawę odczynników laboratoryjnych w 
trybie przetargu nieograniczonego;
Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018  poz.  1986),  dalej  „ustawa  Pzp”;   
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania  obejmuje  cały  czas  trwania  umowy;
Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących;
− na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych  *;
− na podstawie art.  18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych  z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa  w  art.  18  ust.  2  RODO  **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
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przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych  osobowych;
− prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  o  którym  mowa  w  art.  20  RODO;
− na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż 
podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO.

_________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o  
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp  
oraz  nie  może  naruszać  integralności  protokołu  oraz  jego  załączników.
**  Wyjaśnienie:  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ
1)  Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2) Formularz asortymentowo cenowy załącznik nr 1A
3)  JEDZ -Załącznik nr 2
4)  Przedmiot zamówienia Załącznik nr 3
5)  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4
6)  Wykaz dostaw - Załącznik nr  5
7) Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy dostawy- Załącznik nr 6
8) Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy dzierżawy- Załącznik nr 7
9) ID postępowania załącznik nr 8

Sokołów Podlaski,

Zatwierdzam
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