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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 16 
99-200 Poddębice 
tel.: 43 828-82-50  
fax. 43 828-82-55 
NIP: 828-14-09-238, REGON: 101075971,  
Godziny pracy Administracji: poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:35. 
Adres strony internetowej: www.nzozpcz.pl 
e-mail: zamowienia@nzozpcz.pl 
Adres na portalu ePuap: /PCZSPZOO/domyslna 

    

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 3 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp – powyżej 214 000 euro.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do 
staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, z podziałem na 7 
pakietów w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz 
asortymentowo – cenowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo – cenowym 
– załącznik nr 2 do SWZ. 

3. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV: 
33140000-3; 33141120-7; 33141121-4. 

4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone 
obowiązującym prawem, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu, posiadał 
wymagane prawem dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na termie Polski, a także 
spełniał inne wymagania (normy, parametry) określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do 
SWZ. 

5. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących normy europejskie 
normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, 
wspólnych specyfikacji technicznych , polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm 
wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych. 

6. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz winien posiadać dokumenty dopuszczające wyroby do 
obrotu i używania wymagane w/w ustawą. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe wskutek nie spełnienia 
przez przedmiot zamówienia wymogów określonych stosowanymi przepisami. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy nie więcej niż 20% 
wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu nie 
wykorzystania zakresu ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. 
Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje 
powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego tytułu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 
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10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta może obejmować całość 
przedmiotu zamówienia lub wybrane części – pakiety, a jeżeli pakiet obejmuje więcej niż jedną 
pozycję, oferta dla swojej ważności w tym pakiecie musi być złożona na wszystkie jej pozycje. 

11. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.  
12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. 
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu. 
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy 

Pzp. 
18. Zamawiający nie wprowadza wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95  ustawy Pzp. 
19. Zamawiający nie wprowadza wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 

pkt 2 ustawy Pzp. 
20. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
21. Zamawiający nie wprowadza obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, 

na podstawie art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 
22. Zamawiający nie stawia wymogu ani nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
23. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
24. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
25. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawcy 

(podwykonawców) należy wskazać w treści oferty, która część (części) zamówienia powierzona 
zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z wykazem zakresu zadań zlecanych podwykonawcy 
(podwykonawcom) oraz podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy (podwykonawców). W 
przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia w w/w zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
zamierza wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie. 

26. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie zamówienia. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia. 

Zamówienie będzie realizowane przez okres 20 miesięcy od dnia podpisania umowy i nie dłużej niż do 

czasu wyczerpania kwoty brutto umowy. 

 

V. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu. 

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

1.1  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1, z 

zastrzeżeniem art. 110 ust. 2  oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp; 

1.2  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

1.2.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.  

 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 
 Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie Standardowego 

Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ), w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 

spełnienie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 

wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

 

Zamawiający oceni czy Wykonawcy  podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 

wymaganych przez Zamawiającego, w SWZ oświadczeń i dokumentów.  

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego (podmiotowe/przedmiotowe środki dowodowe). 

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia Wykonawca załącza do oferty: 

1.1 Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 3 do 
SWZ – aktualne na dzień składania ofert, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod 
rygorem nieważności. 

1.1.1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), stanowi Załącznik nr 2 do rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.1.2 Zamawiający informuje, że instrukcję wypełniania ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD 
można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-
regulacje/prawo-krajowe/jednolity-eurpoejski-dokument-zamowienia Zamawiający zaleca wypełnienie 
ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl W tym celu przygotowany 
przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, 
stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu postępując 
zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD z 
zastrzeżeniem poniższych uwag: 

1.1.2.1 w Części II Sekcja D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności      

Wykonawca nie polega)  Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi 
podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast 
Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawiania w odniesieniu do tych podwykonawców 
odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz Części III; 

1.1.2.2 w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich 
kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełnienia poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

1.1.2.3  w Części V (Ograniczenie liczy kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić 
niewypełnioną. 

1.1.3 Wykonawca jest zobowiązany wskazać w JEDZ w części II Sekcja D części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, jeśli są już znane. 

1.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, w trybie art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp w formie Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, 
stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy w 
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 4 
ustawy Pzp. 
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1.1.5 Zgodnie z art. 58 ust. 5 ustawy Pzp przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

1.1.6 Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe, zgodnie z art. 125 
ust. 6 ustawy Pzp.  

1.1.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 
mowa w rozdziale VI.1.1 niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.  

 

2. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego 
wymagania, wymaga złożenia wraz z ofertą, następujących aktualnych na dzień złożenia, przedmiotowych 
środków dowodowych: 

2.1 katalogi, opisy, foldery, materiały informacyjne w celu potwierdzenia zgodności         
zaoferowanych produktów z wymaganiami określonymi w Pakietach od 1 do 7 w Formularzu 
asortymentowo – cenowym – załącznik nr 2 do SWZ – w zakresie niezbędnym do oceny 
parametrów bezwzględnie wymaganych; 

 

Jeżeli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, Wykonawca dostarczy wraz z 
oryginałem tłumaczenie na język polski. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których 
pakietów i pozycji dotyczą. 

 

2.2 bezpłatne próbki w ilościach podanych w Formularzu asortymentowo – cenowym – Załącznik nr 2 
do SWZ, celem oceny zgodności parametrów oferowanych wyrobów z wymaganymi przez 
Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ. Zamawiający sprawdzi czy próbki spełniają wymagania 
opisane w poszczególnych pakietach formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do 
SWZ. Zamawiający wymaga oznaczenia każdej próbki numerem pakietu oraz pozycji której dotyczy. 

 

      W przypadku Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający na ich pisemny   
wniosek zwróci złożone próbki zgodnie z art. 77 ust. 1 uPzp. 

 

Próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:  

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. 

Sekretariat Zarządu, I piętro, Budynek Administracji 

ul. Mickiewicza 16 

99-200 Poddębice 

Sekretariat Zarządu  

 

W terminie do: 25.11.2021 r., do godziny 10:00 

 

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić: 

a) dokładny adres Wykonawcy; 

b) numer postępowania: PCZ/ZP/3331/5/2021; 

c) nazwę postępowania: „Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz 
kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach; 

d) dopisek: „Nie otwierać przed 25.11.2021 r., do godziny 11:00” 
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3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dnia, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych:  

3.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 
złożeniem, w zakresie: 

3.1.1       art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2009 r. – Prawo Zamówień Publicznych,    
zwanej dalej ustawą; 

3.1.2       art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka karnego, 

3.2 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębna 
ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty 
częściowej niezleżenie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 
(oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SWZ); 

3.3 informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy 
Pzp, jeżeli jej odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem; 

3.4 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (oświadczenie 
stanowi załącznik nr 6 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

3.4.1           art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

3.4.2           art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie        
publiczne tytułem środka zapobiegawczego; 

3.4.3           art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

3.4.4           art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

3.5 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centrali Ewidencyjnej i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bez danych); 

 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast 

informacji z : 
4.1 Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3.1 – 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. Dokument, o którym mowa powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 

4.2 Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w ust. 3 pkt.  3.3 – składa 
informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach 
rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów rzeczywistych. Dokument, o którym mowa, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; 

4.3 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centrali Ewidencyjnej i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3.5 składa dokument lub dokumenty 
wystawione, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że 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 
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procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym 
mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.  

4.4 Jeżeli, w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je 
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub 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. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

 
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający oceni czy podjęte prze wykonawcę czynności, o 

których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając 
wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 
mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 
wyklucza wykonawcę. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający żąda od każdego z tych 
wykonawców podmiotowych środków dowodowych. 

7. 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 podmiotowy środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, 
zgodnie z art. 126 ust. 3 ustawy Pzp. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi prawidłowość i aktualność, zgodnie z art. 127 
ust. 2 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie wzywa 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 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także 
wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Ponadto, Wykonawca nie jest zobowiązany 
do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże 
te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub 
niniejsza SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie 
mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz przepisy 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. 
10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, w formie Standardowego Formularza Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający na mocy art. 128 ust. 1 
ustawy Pzp wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba że: 

10.1  oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienia lub poprawienie lub  
10.2  Zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania.  

11. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 10, 
aktualne na dzień ich złożenia. 



Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju 
dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach 

Numer postępowania: PCZ/ZP/3331/5/2021  Str. 8 z 16 

12. Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków 
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do 
ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy Pzp. 

13. Na podstawie  art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z 
zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. 

14. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, w formie Standardowego Formularza Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, o którym mowa w art. 125 
ust 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego może on zwrócić 
się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 
zakresie dla oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub braku podstaw 
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy Pzp. 

15. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia, zgodnie z 
art. 139 ust. 1 uPzp. 

16. Jeżeli wobec Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie 
składa podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, Zamawiający 
dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia, zgodnie z art. 139 ust. 3 uPzp. 

17. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w ust. 2, w 
odniesieniu do ofert Wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia zgodnie z art. 139 ust. 4 uPzp. 

18. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem 
Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego. 

19.  Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

20. W zakresie przekazywania dokumentów elektronicznych Zamawiający wymaga stosowania przez 
Wykonawców zapisów 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. 

 

VII.  Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się 

z Wykonawcami. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na 
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /PCZSPZOO/domyslna  oraz poczty elektronicznej na adres 
zamowienia@nzozpcz.pl 

2. 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. 

3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty 
elektronicznej  na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Instrukcji Użytkownika Systemu miniPortalu oraz regulaminie ePUAP. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
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6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 
datę potwierdzenia dostarczenia wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego.  

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne 
są na Liście wszystkich postepowań w miniPortalu oraz stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie 

dotyczy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), w szczególności 
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie 
za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się za 
pomocą poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

9. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgodny 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 r., poz. 2452). 

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 
powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

11. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem faxu. 

12. Zamawiający dokona weryfikacji czy dokumenty elektroniczne zostały podpisane przez właściwą/właściwe 
osobę/osoby, czy podpis jest kwalifikowany i czy certyfikat podpisu jest ważny na dzień składania ofert.   

13. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

14. Korespondencja z wykonawcą odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-
mail lub ePUAP wskazany w ofercie wykonawcy.  

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

16. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośba o udzielenie wyjaśnień 
dotyczących treści i postanowień niniejszej SWZ, na zasadach i w trybie art. 135 ustawy Pzp. 

17. Zamawiający może przedłużyć termin składnia ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w 
przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SWZ.   

18. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

19. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
20. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Paulina Dominiak, e-mail: zamowienia@nzozpcz.pl   ePUAP: /PCZSPZOO/domyslna 

 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postepowaniu. 

  

IX.  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 22.02.2022 r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
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Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 60 dni. 

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

 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, 
aktami wykonawczymi do ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ, w modyfikacjach 
SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

3. W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert Wykonawcy obowiązani są złożyć w 
formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

3.1  formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, 

3.2  formularz asortymentowo – ceowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ 

3.3 aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3 do SWZ; 

3.4 dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (jeżeli dotyczy); 

3.5  pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do 
podpisania oferty oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli jest 

wymagane); 

3.6 w przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum/ spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby 
uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym pod rygorem nieważności. 

6. Sposób złożenia oferty, w tym sposób jej zaszyfrowania został szczegółowo opisany w Instrukcji 
Użytkownika Systemu miniPortal pod adresem https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal. 

7. Zaleca się, aby załączone pliki zawierały nazwę identyfikującą dany dokument, tytuł postępowania oraz 
oznaczenie Wykonawcy. 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych w szczególności .pdf, .odt, .doc, .docx, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji Użytkownika Systemu 
miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.    

10. 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).  

11. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Upoważnienie do 
podpisania oferty powinno wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z 
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli ofertę 
podpisuje inna osoba, to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby do podpisania oferty.  

12. Pełnomocnictwo do składania oferty składane jest w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w 
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przypadku kopii pełnomocnictwa wymaga się pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu 
pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 
2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 nr 22 poz. 91 ze zm.). Treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.  

13. Warunki wymagane przy złożeniu oferty wspólnej kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna): 

14.1 W przypadku, gdy wykonawcą są podmioty występujące wspólnie muszą załączyć do oferty 
pełnomocnictwo na mocy którego wspólnicy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  ich w 
postępowaniu przetargowym lub reprezentowania ich w postępowaniu przetargowym i zawarciu 
umowy. 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  - 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

14.2 Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub upoważnionego pełnomocnika. 

14.3 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. 

14.4 W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy na żądanie zamawiającego, zobowiązani są przed 
podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
wykonawców, zawierającą w szczególności: 
14.4.1 wskazania reguł ponoszenia odpowiedzialności przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, 
14.4.2 wskazania podmiotu, który będzie wystawcą faktury w ramach realizacji zamówienia, 
14.4.3 wskazania podmiotu, który będzie ich reprezentował w stosunkach zewnętrznych, 
14.4.4 zapis, z którego wynika, że umowa regulująca współpracę tych wykonawców nie może 

zostać rozwiązana przed zakończeniem realizacji zamówienia. 
 

14. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 

15. Ilekroć mowa o kwalifikowanym podpisie elektronicznym Zamawiający rozumie przez to podpis 
elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r o 
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

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

17. Wykonawcy taką ofertę na zasadach, jakie obowiązują przy ofertach, które zostały złożone po terminie. 

18. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

19. 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 Systemu miniPortal. 

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

 
XI.  Termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod 
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adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl - w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25.11.2021 r. do godziny 

10:00 

2. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 25.11.2021 r. o godzinie 11:00 

3. Otwarcie ofert nie jest publiczne. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarcie ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informację, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informacje o: 

5.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

5.2     cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

6. W przypadkach wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej.  

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia w podziale na pakiety, o których mowa w rozdziale III niniejszej SWZ. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SWZ. 

3. Za cenę oferty, podaną przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego Formularza asortymentowo – 
cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, przyjmuje się wartość brutto określoną jako iloczyn cen 
jednostkowych netto za sztukę lub opakowanie (w zależności od pozycji pakietu) i ich ilości, zwiększony o 
podatek VAT.  

4. Cenę oferty wyliczoną na podstawie formularza asortymentowo – cenowego Wykonawca wpisze w pkt. 2 
Formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do SWZ. 

5. Podane przez Wykonawcę ceny w formularzu ofertowym będą podstawą do porównania ofert i muszą 
zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dostawy przedmiotu zamówienia 
Zamawiającemu. Opłata za opakowanie powinna być wliczona w cenę towaru. 

6. Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji 
wymienionych w § 6 umowy. 

8. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

9. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

10. Na podane ceny w ofercie zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą. W przypadku wygrania 
przez Wykonawcę przetargu w kilku pakietach, Zamawiający zsumuje podane ceny i będą one stanowiły 
wartość umowy. 

11. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za dostarczony przedmiot zamówienia na podstawie 
wystawionej faktury po każdej dostawie. Faktura ta będzie zawierała cenowe oraz ilościowe rozliczenie 
przedmiotu zamówienia wymienionego w Załączniku Nr 2 do SIWZ. W przypadku dołączania do dostawy 
tylko dokumentu WZ, Wykonawca niezwłocznie prześle fakturę pocztą. Termin płatności faktury wynosi 
…… dni (30, 45 lub 60 dni zgodnie z oferta wykonawcy – zapis zostanie doprecyzowany po wyborze 

Wykonawcy) od dnia skutecznego doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przy czym 
dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Forma płatności - przelew na 
wskazane przez Wykonawcę konto. 

12. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
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takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w każdym pakiecie Zamawiający kierował się będzie następującymi 
kryteriami: 

 
Kryterium:      Ranga: 

• Cena (C) -        60% 

• Termin płatności (P) -      40% 

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena (C) 60% 60 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60pkt 

                            Cena badanej oferty 

Termin 
płatności (P) 

40% 40 
Termin płatności: 30 dni – 0 pkt 

Termin płatności: 45 dni – 20 pkt 
Termin płatności: 60 dni – 40 pkt 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + P 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, 

P – punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności”, 

 

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto 
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „Termin płatności” dokonana zostanie na podstawie terminu płatności 
wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przyznana zgodnie z punktacją przyznaną w tabeli powyżej. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty za względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
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8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

11. W przypadku braku zgody, ok której mowa w ust. 10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca 
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, 
że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.   

 
 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia. 

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

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 2, jeżeli złożono tylko jedną ofetę. 

4. W informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania 
umowy zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym 
dniu upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, prosimy o złożenia pisemnej prośby (e-mail) o 
umożliwienie jej osobistego odbioru (do podpisu) poprzez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
bądź o przesłanie umowy za pośrednictwem poczty.   

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym 
postępowaniu. 

 

XVI.  Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany. 

 

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we Wzorze umowy – załącznik nr 5. 
 

XVII.      Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

 
XVIII.    Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone  

do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 5 do SWZ. 

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują 
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej 
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wobec ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony 
prawnej zawiera Dział IX ustawy Pzp. 

 
XX.  Informacje dodatkowe. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

XXI. Klauzula informacyjna dotyczące ochrony danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. z 4 maja 2016 r.), dalej RODO, Zarząd Spółki PCZ informuje: 

1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

w tym danych osobowych osób reprezentujących Oferenta oraz osób wyznaczonych przez niego do kontaktów z 

Zamawiającym w trakcie postępowania a także w trakcie realizacji umowy, jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z 

o.o. z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza nr 16. (dalej Administrator). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach przetwarzania Państwa danych 

osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@nzozpcz.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1. lit. c) RODO w celu prowadzenia postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego („Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla 

„Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, nr postępowania: PCZ/ZP/3331/5/2021). 

4. Dane osobowe będą mogły być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 

na podstawie odrębnych przepisów prawa; w tym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

- Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, 

dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych 

osobowych, serwisantom). 

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania liczy się 

od dnia zakończenia czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez uczestnika postępowania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym przepisami ustawy Pzp. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z 

ustawy Pzp. 

7. Uczestnikowi postępowania przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania w jego siedzibie kopii swoich 

danych osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2. RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

przenoszenia danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 
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Załącznik do SWZ: 

Załącznik Nr 1. -  Formularz  ofertowy. 

Załącznik Nr 2. -  Formularz asortymentowo – cenowy. 

Załącznik Nr 3. -  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). 

Załącznik Nr 4. -  Oświadczenie  o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Załącznik Nr 5. -  Wzór umowy. 

Załącznik Nr 6. -  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

Załącznik Nr 7. -  Identyfikator postępowania. 

 
 
 
           Zatwierdził 

 
                         Prezes Zarządu  

                                     prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak 

 


