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Nr spr. SP ZOZ/DZ/5/2021 
 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MYSZKOWIE 
42-300 MYSZKÓW UL. ALEJA WOLNOŚCI 29 
TEL/FAX: 034/313-89-78 
NIP: 577-17-44-296 
REGON:  000306377 
http://www.bip.zozmyszkow.pl 
e-mail: przetargi@zozmyszkow.pl 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dotycząca 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
W TRYBIE PODSTAWOWYM NA: 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
„USŁUGA W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH Z 
PLACÓWEK PODLEGŁYCH SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W MYSZKOWIE” 

 
 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy. 
 
 
Kod CPV Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień dla danego kodu 
90524000-6 Usługi w zakresie odpadów  medycznych 
90520000-8 Usługi w zakresie odpadów  radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych 
 
 
 
 

Zatwierdził: 
Dyrektor Adam Miśkiewicz 

 
 
Myszków, dnia 12-03-2021 r. 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków 
tel.: 34 313 82 00 
tel. Działu Zamówień Publicznych: 34 315 82 23 
e-mail: przetargi@zozmyszkow.pl 
strona internetowa: www.bip.zozmyszkow.pl 
Link do profilu nabywcy: https://zozmyszkow.ezamawiający.pl 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:00 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.), zwaną dalej Pzp. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w procedurze przewidzianej dla postępowań, 
których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art.3 Pzp. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, stosuje się przepisy Pzp. 
3. Ogłoszenie i SWZ udostępnione zostały na platformie Zamawiającego 

https://zozmyszkow.ezamawiający.pl i stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zozmyszkow.pl od 
dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

4. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 275 pkt. 1) Pzp w trybie podstawowym - bez negocjacji. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a. odbiór z miejsc wytwarzania odpadów medycznych (kody odpadów: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 
09, 15 01 10) – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, specjalistycznym 
środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt, z zachowaniem przepisów obowiązujących przy przewozie 
towarów niebezpiecznych. 

Placówkami podległymi SP ZOZ w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29 są: 
1) Szpital Powiatowy w Myszkowie, ul. Wolności 29; 
2) Oddział Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Grzybowa 4; 
3) Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 3 w Myszkowie, ul. Wolności 29; 
4) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 w Myszkowie, ul. Strażacka 45; 
5) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2 w Myszkowie, ul. Partyzantów 21; 
6) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Koziegłowach, ul.3 Maja 25; 
7) Poradnia Ogólna w Lgocie Górnej, ul. Strażacka 2; 
8) Poradnia Ogólna w Cynkowie, ul. Strażacka 5; 
9) Poradnia Ogólna w Markowicach, ul. Św. Floriana 2; 
10) Poradnia Ogólna w Gniazdowie, ul. Szkolna 11.  
 
Wykonawca zobowiązany będzie do cyklicznego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów 
medycznych w opakowaniach własnych Wykonawcy, w zależności od potrzeb Zamawiającego, nie rzadziej 
jednak niż co 72 godziny z magazynów zbiorczych Zamawiającego, usytuowanych w następujących 
placówkach:  
       1. Szpital Powiatowy w Myszkowie, ul. Wolności 29; 
       2. Oddział Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Grzybowa 4; 
       3. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 w Myszkowie, ul. Strażacka 45; 
       4. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2 w Myszkowie, ul. Partyzantów 21; 
       5. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Koziegłowach, ul. 3 Maja 25; 
       6. Poradnia Ogólna w Lgocie Górnej, ul. Strażacka 2. 
 
b. zachowanie ciągłości odbioru, magazynowania i transportu odpadów medycznych z miejsca 
wytwarzania tak, aby nie stanowiły one zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego, 
c. załadunek odpadów przez pracownika Wykonawcy w obecności upoważnionego pracownika 
Zamawiającego, w tym każdorazowe ważenie odpadów w obecności pracownika Zamawiającego, 
d. każdorazowe potwierdzenie ilościowego odbioru odpadów na „Karcie przekazania odpadu” zgodnie z 
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ustawą o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150),  
e. ponoszenie odpowiedzialności za realizację usługi odbioru, magazynowania i transportu odpadów 
medycznych oraz za dalsze gospodarowanie nimi wobec organów kontroli zewnętrznych, 
f. przestrzeganie „Zasady bliskości” sformułowanej w art. 20 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 
730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150), 
g. Wykonawca będzie odbierał odpady specjalistycznym transportem. 
Środek transportu Wykonawcy powinien odpowiadać wymogom dla przechowywania i transportowania 
odpadów niebezpiecznych, z zachowaniem przepisów o transporcie drogowym materiałów 
niebezpiecznych. Środki transportu muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
h. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których nie był w stanie 
przewidzieć, do: 
 niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych trudnościach w zakresie terminowego 
wykonania usługi,                          
 zabezpieczenia przez innego uprawnionego Podwykonawcę wykonania usługi, na koszt Wykonawcy. 
i. Odpady pochodzące z miejsc wymienionych w punkcie a) muszą być odebrane nie rzadziej niż co 72 
godziny, natomiast w nagłych przypadkach tego samego dnia po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym  
potwierdzonym faxem, bądź drogą elektroniczną, w przypadku odbioru odpadów medycznych z grupy 18 
01 09 (przeterminowane leki i cytostatyki) na każde wezwanie Kierownika Apteki Szpitalnej.                          
W sytuacjach pilnych Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów po telefonicznym zgłoszeniu 
odbioru przez Zamawiającego. 
 
j. Wykonawca zobowiązany jest do: 
- ważenia odbieranych odpadów medycznych w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego; 
- odbioru w/w odpadów pojazdem specjalistycznym, odpowiednio oznakowanym; 
- wyposażenia Zamawiającego w opakowania (wytrzymałe worki foliowe) do gromadzenia odpadów 
medycznych – w kolorze czerwonym o pojemności 60l w ilości ok. 350 szt./miesięcznie i pojemności 120l w 
ilości ok. 400 szt. / miesięcznie.  
- wyposażenia Zamawiającego w pojemniki na duże części ciała po amputacji (np. kończyny) w ilości ok 3 
szt. /miesięcznie, 
- wstawienia odpowiednich pojemników z pokrywą o pojemności ok. 800-1000 l w ilości 5 szt. do magazynu 
odpadów medycznych lokalizowanego przy Szpitalu Powiatowym w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29. 
 
k. Pojemniki stanowić będą własność Wykonawcy i podlegać będą zwrotowi z chwilą wygaśnięcia umowy. 
 
Szacowana ilości odpadów ok. 46 000,00 - kg/rocznie 
 
Pozostałe warunki zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 
 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej i złożenie oferty nie wymaga 
odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. 
6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, jeżeli są znani na 
etapie składania oferty. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający nie zastrzega żadnego elementu zamówienia do osobistej realizacji przez Wykonawcę. 

IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach 
umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ. 
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V. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się odbywały w walucie 
polskiej, tj. PLN. 

2. Termin płatności: należność za realizację umowy zostanie uregulowana w terminie zaoferowanym 
przez Wykonawcę, licząc od daty otrzymania oryginału faktury, prawidłowo wystawionej i dostarczonej 
na adres Zamawiającego.  

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania w oparciu o art. 108 ust. 1 Pzp. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestęp-
stwa 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 po-chodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na 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 wiarygodno-
ści 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 Rzeczy-
pospolitej 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 do-
puszczenie 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, doszło do zakłócenia konkurencji  
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  
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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 wy-
eliminowane 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 udzie-
lenie zamówienia. 
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępo-
waniu, przy czym w niniejszym postępowaniu Zamawiający określa następujące warunki w zakresie: 

4.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘ-
POWANIA: 

4.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów: 

Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem przez 
Wykonawcę zezwoleń lub zezwolenia (decyzji) właściwych organów administracji publicznej na 
prowadzenie działalności zawodowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj., że Wy-
konawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania, zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, tj. odbiór, transport, utylizacja odpadów 
medycznych o kodach określonych w formularzu cenowym.  
 

4.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA: 

4.4. zdolności technicznej lub zawodowej:  

– Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się, że należycie wy-
konał 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 co 
najmniej dwóch usług polegających na usłudze odbioru, transportu i unieszkodliwianiu 
odpadów medycznych o wartości co najmniej 100 000, 00 zł brutto każda oraz załączenia 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez pod-
miot, na rzecz którego usługa została wykonana, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń posta-
rzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzają-
ce ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór 
wykazu usług stanowi załącznik 4 do SWZ. 
 
- Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się, że posiada od-
powiednie wyposażenie (środki transportu) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. wykonawca posiada co najmniej 
dwa samochody do przewozu odpadów medycznych odpowiednio przystosowanych, 
zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2011 
nr 227 poz.1367 z poźń. zm.) – wzór wykazu stanowi załącznik 5 do SWZ 
 

Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy: 

1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada własną spalarnię odpadów medycznych lub umowę ze spa-
larnią do której Wykonawca będzie dostarczał do utylizacji odpady medyczne; 
2. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się, zgodnie przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 
odpadach odbierać, transportować, unieszkodliwiać odpady poprzez spalenie na terenie województwa, na 
którym zostały wytworzone a ponadto, że Wykonawca jest gotowy w każdej chwili na żądanie Zamawiają-
cego potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji.  

Informacje w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
a. 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 
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających za-
soby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (nie dotyczy warunku 
dotyczącego uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej). 
b. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wyko-
nają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 
c. 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 potwierdzają-
cy, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
 
Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, wykonawcy usta-
nawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezento-
wania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
b) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o 
udzielenie zamówienia. 
c) Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, została wybrana, za-
mawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 
d) Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

VII. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp;  
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu. 

2. W przypadku konsorcjum i polegania na zasobach innych podmiotów oświadczenia potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie konkretnego warunku udziału w postępowaniu składa: 

a) każdy ze wspólników konsorcjum - art. 125 ust. 4 Pzp oraz 
b) każdy podmiot udostępniający - art. 125 ust. 5 Pzp. 

3. Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy. 
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, podmiotowych środków dowodo-

wych (jeśli dotyczy) lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę 
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

a) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 
lub 

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
5. Oferty Wykonawców, którzy nie złożą lub nie uzupełnią oświadczenia o którym mowa w pkt. 1, podle-

gają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. „c” Pzp. 
6. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z częścią XI pkt. 

9 ppkt. 3). 

VIII.INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJACY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O 
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się elektronicznie za pośrednictwem https://zozmyszkow.ezamawiający.pl i formularza „Wyślij 
wiadomość” dostępnego na stronie Zamawiającego w „profilu nabywcy”, a dotyczącego danego 
postępowania bądź poczty elektronicznej: przetargi@zozmyszkow.pl. 
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
W sprawie procedury - Magdalena Dziechciarz – Pucek Tel. 34 315 82 23 email: przetargi@zozmyszkow.pl 
W sprawie przedmiotu zamówienia – Łukasz Gołuchowski Tel. 34 313 42 97. 
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2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy elektronicznej 
(https://zozmyszkow.ezamawiający.pl), zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za 
pomocą poczty elektronicznej przetargi@zozmyszkow.pl 
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w specyfikacji warunków zamówienia składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 
https://zozmyszkow.ezamawiający.pl.  
Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazania dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres e-mail.  
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozpo-
rządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazy-
wania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.  
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 
4.Stosowanie do art. 284 ustawy PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem  
o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wa-
runków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
ofert, licząc, zgodnie z zapisami art. 283 PZP, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biulety-
nie Zamówień Publicznych. 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20-04-2021 r. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
3. Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi 

przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed  
upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

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

5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody 
do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 

6. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania  
ofertą. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy 
składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3. Ofertę należy sporządzić na załączonych formularzach (lub w takiej formie), zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SWZ. Oferta, której treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 
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223 ust. 2 pkt. 3 Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp. Dlatego wszelkie wątpli-
wości niejasności dotyczące zapisów SWZ należy wyjaśniać z Zamawiającym przed terminem składania 
ofert w trybie zapytań do SWZ. 
4. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp - ofertę (formularz oferty wraz formularzem asortymentowo-
cenowym) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nie-
ważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opa-
trzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonaw-
ców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyj-
nej lub innym dokumencie. Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez dostawcę 
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektro-
niczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. „ o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020.0.1173) oraz przesłane za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) Podpis 
osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.653 
z późń. zm.) 
5. Zgodnie z art. 219 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wyco-
fać ofertę. 
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formatach danych zgodnych z katalogiem formatów 
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany  
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2247), w szczególności: pdf, .docx, .rtf, .xps, odt i opatrzona kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego prze-
niesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików zawierających skom-
presowane dane: .rar, .zip, .7z. 
8. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi  
załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiają-
cego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu  
Ofertowym. 
9. Wraz z ofertą (formularz oferty wraz formularzem asortymentowo-cenowym) Wykonawca składa także, 
sporządzone w języku polskim: 
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, którego wzór określa załącznik nr 3 do SWZ; W 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  
o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; pełnomocnictwo 
dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-
lenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku ob-
cym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3) środki dowodowe: zgodnie z wymaganiami opisanymi w sekcji VI pkt. 4. 
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie. 
11. Postanowień ust.10 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 
12. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: 
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https://zozmyszkow.ezamawiający.pl w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicz-
nego. 
13. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w„ Instrukcji dla Wykonawców”,  
dostępnej na stronie: https://zozmyszkow.ezamawiający.pl  
14. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę zgodnie z wytycznymi 
określonymi w „Instrukcji dla Wykonawców” pod adresem: https://zozmyszkow.ezamawiający.pl  
16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. Oferta złożona po terminie, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp zostanie  
odrzucona. 
17. Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich 
zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp, zobowiązany jest nie później niż w terminie składa-
nia ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wy-
kazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią  
tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wy-
nikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy  
przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą 
ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. Nr 1913 ze zm.).Stosownie do treści § 4 ust. 1 roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie sposobu sporzą-
dzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środ-
ków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. środków komunikacji  
elektronicznej”: W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębior-
stwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wy-
dzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 
18. Do Oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, zgodny z wy-
maganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicz-
nych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452), lub  
pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami § 7 rozporządzeniem ws. Środków komunikacji elektronicznej, 
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.1740),  
postanowieniami Pzp oraz SWZ. 
19. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej: W przypadku gdy  
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby na takich zasadach, zwane dalej" dokumentami potwierdzającymi umocowanie do  
reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje ten dokument. 
20. Stosownie do dyspozycji § 6 ust. 2 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej:  
W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe  
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem  
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej. 
21. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej: Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2, dokonuje w 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

strona 10 z 15 

przypadku: 1) dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio  
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zaso-
by lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą; 2) może dokonać również notariusz. 
22. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną  
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez ko-
nieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
23. W myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo przekazuje 
się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem  
zaufanym lub podpisem osobistym. 
24. W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej  
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu  
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po-
świadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
25. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt. 17,dokonuje w przypadku pełnomocnictwa: 1) mocodawca, lub 2) notariusz. 
26. Zgodnie z § 8 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej, w przypadku przekazywania  
w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku za-
wierającego skompresowane dokumenty, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem  
zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 
 zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
27. W przypadku gdy, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk 
 wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej). 
28. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt. 20, zawiera w szczególności identyfikator dokumentu 
lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie  
ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy albo 
uczestnika konkursu, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 
rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej). 
29. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
30. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 1) są utrwalone 
w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy uży-
ciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 2) umożliwiają  
prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze 
ekranowym; 3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą  
wydruku; 4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu  
zapisanych informacji. 

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert: do dnia: 19-03-2021 r. do godz.: 09:00 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod 
adresem: https://zozmyszkow.ezamawiający.pl w terminie do dnia do dnia 22-03-2021 r. do godziny 
10:00. 
 
2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiającego w tj. w – 
Budynku B-2 SP ZOZ w Myszkowie – sala narad w dniu: 22-03-2021 r. o godz. 10:30 

3. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania oferty na 
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https://zozmyszkow.ezamawiający.pl oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i data ta może ulec zmianie w 
przypadku np. wydłużenia terminu na składanie ofert. 
 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zaśmieci na stronie www.bip.zozmyszkow.pl poprzez 
platformę https://zozmyszkow.ezamawiający.pl informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) cen, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych w ofertach. 
 
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwar-
cia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego  
postępowania. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 178). 

2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia  
i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. 

3. Cenę należy wyliczyć zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. 
4. Wszystkie wartości określone w formularzu asortymentowo cenowym i ofertowym muszą być liczone  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz winny być różne od 0. 
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowe-

go zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106  
z późń. zm.) dla celów stosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej  
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której 
mowa w art. 225 ust. ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiają-
cego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez  
kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała  
zastosowanie. 

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości  
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed  

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegają-
cych odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1, 5 i 10, Zamawiający zwraca się o udzielenie  
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które 
nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej  
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności  
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w ust. 1. 

8. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności: 
1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 
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2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo  
związanych z realizacją robót budowlanych; 

3) oryginalności dostaw, usług oferowanych przez wykonawcę; 
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie 

może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,  
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) lub przepisów odrębnych właściwych dla 
spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi  
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

7) zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska; 
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia  

podwykonawcy. 
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 
10. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają 
rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty. 

11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet  
wykonania zamówienia. 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  WYBORZE  
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU  OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 

A - Cena – waga 60 % 
B– Termin płatności – 40 % 
 

A. Kryterium „Cena” będzie liczone w następujący sposób:  
- najwyższą liczbę punktów za to kryterium (60 pkt.) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto (wska-
zanej w formularzu ofertowym i asortymentowo cenowym). Pozostali Wykonawcy odpowiednio 
mniej, stosownie do wzoru: 

                               Najniższa zaoferowana cena brutto 
A = ------------------------------------------------------------------------- x 60 punktów 

                               Cena brutto oferty badanej 
 

W cenie brutto muszą być zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 
 

B. Kryterium „Termin płatności ”będzie liczone w następujący sposób:  

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „termin płatności”. Liczba punktów 
uzyskanych przez daną ofertę w tym kryterium ustalana jest zgodnie ze wskazaną punktacją: 

 
za zaoferowanie terminu Tp:  60 dni – 40,0 pkt. 

45 dni – 20,0 pkt. 
30 dni –   0,0 pkt. 

 
Oferty, w których zaoferowano termin zaoferowano termin inny niż jeden z powyższych nie 
podlegają ocenie, jako niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
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Termin płatności liczony w dniach, wyrażony liczbą 30, 45 lub 60 Wykonawca podaje w formularzu 
oferty dla każdego pakietu. Termin ten jest rozumiany jako termin płatności za zrealizowanie usługi na 
warunkach określonych w umowie. 
 
Łączna punktacja jest dla danej oferty obliczana jako suma punktacji uzyskanej w wyżej opisanych 

       kryteriach. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę 
punktów. 

 

XVI. WYBÓR WYKONAWCY I ZAWARCIE UMOWY 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w 
przyjętych w postępowaniu kryteriach. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedsta-
wia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych 
ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3, Zamawiający wzywa  
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena 
lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do  
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub 
koszt. 
6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 
koszt rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru 
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawia-
jący wybiera ofertę: 
1) z niższym kosztem nabycia albo 
2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia 
‒ pod warunkiem dopuszczenia takiego rozwiązania w dokumentach zamówienia. 
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający wzywa  
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych zawierających nowy koszt naby-
cia, w terminie określonym przez Zamawiającego. 
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż  
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w doku-
mentach zamówienia. 
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie  
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce  
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami  
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
11. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 10 pkt. 1, na stronie  
internetowej prowadzonego postępowania. 
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12. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 10, jeżeli ich ujawnienie byłoby 
sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
13. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577,  
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 
10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
14. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  
o którym mowa w ust. 13, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie  
podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
15. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,  
to przed zawarciem umowy, winni dostarczyć Zamawiającemu: 
1) w przypadku konsorcjum - umowę założenia konsorcjum, regulującą współpracę członków  
konsorcjum w realizacji przedmiotowego zamówienia, 
2) w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej (w części dotyczącej uprawnień wspólników) 
 

XVII. POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

1. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ. 
2. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem zostaną uzupełnione 
o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy. 

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH    „RODO” 

 
1. 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 danych osobowych jest SP ZOZ w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Mysz-
ków; 
- inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Myszkowie jest Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, kontakt: iodo@zozmyszkow.pl; 
- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO 
w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym; 
- 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. 
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 
1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późń. zmianami), i/lub 
posłaniec (kurier) dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 
1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.  
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi 
dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji 
elektronicznej. 

- Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego nienaruszalność). 
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Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego  przekracza 4 lata, 
Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres 
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowuje dokumentację 
konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona 
sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania 
zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1). 
- Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską 
lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
- Ma Pani/Pan prawo do: 
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; 
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; 
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy 
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa; 
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana 
osoby. 
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z 
przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek 
u Administratora. 
- 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. 
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
- Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane mogą zostać przekazane 
Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska 
od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

XX. POUCZNIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przy-
sługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach działu IX Ustawy. 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia środki ochrony prawnej, 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 
ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepi-
sy działu IX Ustawy. 

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 
Wszystkie załączniki stanowią integralną część SWZ:  
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, 
2) Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, 
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, 
4) Wykaz usług załącznik nr 4 do SIWZ, 
5) Wykaz samochodów załącznik nr 5 do SIWZ, 
6) Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 6 do SWZ. 

 


