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Zamawiający: 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej  

33-330 Grybów,  ul. Rynek 10,  

NIP: 738-10-10-110,  

tel.:18-44-82-660,  18-44-82-663  

fax: 18-44-82-669,  

www: http://www.zolgrybow.pl/  

adres skrzynki ePUAP: …….. 

adres poczty elektronicznej: zolgrybow@gmail.com  

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne  

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://zolgrybow.pl/produkty-farmaceutyczne.html zwanej w dalszej części SWZ „stroną 

internetową prowadzonego postępowania”. 

 

 
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego przeprowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 

1129 z późn. zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia „ustawą” 

oraz jej aktów wykonawczych.  

 

W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 275 

pkt 1 ustawy, a zatem tryb podstawowy bez negocjacji.  

 

W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu 

oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się 

Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w pkt 9 SWZ.  

 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:  

 

264340e3-6688-4359-bcbc-d124cf18351e 

 

Uwaga! Składając ofertę należy wykorzystać ww. identyfikator postępowania z 

miniPortalu, a nie identyfikator postępowania z treści ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2022/BZP 00043474/01 

 

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą produktów 

farmaceutycznych, na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Caritas 

Diecezji Tarnowskiej.  

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa  załącznik nr 2 do SWZ. 

3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień (CPV) 

33600000 -6 (produkty farmaceutyczne). 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

http://www.zolgrybow.pl/
mailto:zolgrybow@gmail.com
https://zolgrybow.pl/produkty-farmaceutyczne.html
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3.4. Oferowany przedmiot zamówienia  musi spełniać wymogi ustawy z dnia 6 

września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. 2021 poz. 1977 z późn. zm.). 

3.5. Oferowane produkty muszą posiadać stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające 

ich stosowanie w służbie zdrowia  zgodnie z polskim prawem  oraz prawem Unii 

Europejskiej. Produkty lecznicze (leki) musza posiadać wpis do Urzędowego 

Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.6. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań, pod warunkiem zachowania 

ogólnej ilości przedmiotu zamówienia. W takim przypadku liczbę zaoferowanych 

opakowań należy ustalić przeliczając ogólne ilości zapotrzebowanych leków na 

liczbę opakowań o określonej oferowanej wielkości z zaokrągleniem w górę do 

całkowitej liczby opakowań, gdy uzyskana wielkość nie będzie liczbą całkowitą. 

3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie złożenia zamówienia na pełny zakres 

asortymentu jak również do przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego 

zapotrzebowania czego nie można było przewidzieć na dzień podpisania umowy 

Ostateczna ilość zamawianych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb 

Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.  

3.8. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z 

wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, (w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu) zamieszcza informacje 

o podwykonawcach w oświadczeniach, załącznik nr 3 do SWZ. 

3.9. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 Ustawy. 

Powody niedokonania podziału: Zamówienie jest dostosowane do realizacji przez 

małych i średnich przedsiębiorców, brak jest podstaw do podziału na części ze 

względów technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych. Sposób realizacji 

zamówienia i jego charakter wymaga bowiem realizacji przez jednego wykonawcę. 

Rozproszenie podmiotów w przypadku przedmiotowego zamówienia jest 

niemożliwe z uwagi na konieczność zachowania spójności w wykonaniu 

poszczególnych zadań objętych zamówieniem. Zdaniem zamawiającego koordynacja 

działań różnych wykonawców, mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 

zamówienia. 

3.10. Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy chronionej, 

spółdzielnie socjalne, czy innych wykonawców objętych dyspozycją przepisu art. 94 

ust. 1 ustawy.  

3.11. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95, jeżeli zamawiający przewiduje takie 

wymagania: NIE DOTYCZY -  Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.  

3.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3.13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

3.14. Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził wstępnych 

konsultacji rynkowych.  

3.15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji, o których mowa w art. 275 pkt 2 i pkt 3 ustawy.  
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3.16. Zamawiający, w granicach określonych przepisem art. 462 i nast. ustawy, dopuszcza 

możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem 

podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, wskazuje w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak wskazania przez wykonawcę powyższej 

informacji spowoduje, że zamawiający przyjmie, że wykonawca siłami własnymi 

będzie realizował zamówienie 

3.17. Okresy gwarancji i rękojmi udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co 

najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania 

odbioru końcowego. 

3.18. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu 

zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod 

względem funkcjonalności i parametrów. Zgodnie z art. 101 ust 4 ustawy PZP, 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane przez normy, oceny 

techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy. Nazwy podanych leków w Załączniku Nr 2 

do SWZ powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną 

substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w SWZ nazwy nie 

sugerują producenta. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje 

znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i 

wymogów opisanych w SWZ. Użyte w SWZ określenia wskazujące znaki towarowe, 

patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub 

równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takim samym 

zastosowaniu leku, jego dawki, postaci, drogi podawania itp. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.19. W przypadku gdy Zamawiający żąda zaoferowania produktu, który nie jest 

produkowany lub jest jego tymczasowy brak produkcji, a nie występuje inny 

produkt leczniczy, którym można było by go zastąpić należy wycenić ten lek podając 

ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku lub wstrzymaniu produkcji.  

 

 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.03.2022r. do 28.02.2023r. sukcesywnie 

według pojedynczych zleceń.  

 

 
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy – 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.  

5.1.1. w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej 

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 
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5.1.2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie 

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie  

minimum dwie dostawy produktów farmaceutycznych objętych przedmiotem 

zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda. 

Uwagi: 

1) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 

(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie 

dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, 

której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał 

wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się 

do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego 

zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy 

konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez 

wykonawcę faktur. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: - warunek określony w pkt. 5.1.1. powyżej może być spełniony 

przez Wykonawców wspólnie. W przypadku złożenia oferty przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się 

złożenia oświadczenia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg. wzoru z 

Załącznika nr 7 do SWZ. 

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy. Ponadto Zamawiający wykluczy z 

postępowania Wykonawcę, który <<z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu 

lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady>>, zgodnie z art. 109 

ust. 1 pkt 7 ustawy. 

5.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu – o którym mowa w 

pkt 5.1. SWZ – zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w punktach 6.1.5.2., 

6.1.3. – jeżeli dotyczy,  6.1.4. oraz 6.2.2. SWZ, a warunku, o którym mowa w pkt 5.2. SWZ – 

zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie 6.1.5.1. oraz 6.2.1. SWZ.  

 

 
6.1. Do upływu terminu przewidzianego na złożenie ofert - za pośrednictwem „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu - Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  

6.1.1. Formularz Oferty, według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SWZ, wypełniony i 

podpisany przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy oraz 

wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy opis asortymentu - zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ. 

6.1.2. Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania, a zatem:  

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
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a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru, chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez 

Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych;  

b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której 

umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów wymienionych 

w lit. a) powyżej;  

Opisane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do osoby działającej w 

imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego 

zasoby, zgodnie z pkt. 6.1.3. SWZ.  

6.1.3.  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako 

dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. SWZ 

– jeżeli dotyczy.  

Uwaga! Zgodnie z art. 118 ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów:  

− Zamawiający oceniając, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia tożsame do tych, które zostały przewidziane 

wobec Wykonawcy.  

− Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, winno potwierdzać, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia;  

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 

którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

− Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
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wykluczenia, wówczas Zamawiający zażąda, stosownie do brzmienia art. 122 

ustawy, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo  

b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt 5.1. SWZ.   

− Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z art. 120 ustawy, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten 

nie ponosi winy.  

Wykonawca – stosownie do brzmienia art. 123 ustawy – nie może, po upływie terminu 

składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 

zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach 

lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

  

6.1.4. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy wg. 

wzoru w załączniku nr 6 do SWZ. 

  

6.1.5.  W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 i ust. 5 

ustawy, składa on odrębne następujące oświadczenia:  

6.1.5.1. o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz  

6.1.5.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio:  

a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia;  

b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub 

zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy,  

według wzorów zaproponowanych odpowiednio w formularzach A, B, C i D zał. 

nr 2 do SWZ.  

  

6.2. Na odrębne wezwanie Zamawiającego - za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP, lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres zolgrybow@gmail.com - Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć następujące PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:  

  

6.2.1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/-ach, o 

którym/-ch mowa w pkt 6.1.5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.2. SWZ odpowiednio:  

a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia,  

b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub 

zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy.  

- sporządzone wg. wzoru w Załączniku nr 6 do SWZ 
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6.2.2. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 

6.2.3. Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 

te dostawy zostały wykonane należycie – Załącznik nr 4 do SWZ; Dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy. 

 

 
 

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. 

członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), zgodnie z art. 58 ust. 2 

ustawy, są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, 

i przedstawić stosowne dokumenty (pełnomocnictwa) w składanej ofercie.  

7.2. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

składają:  

7.2.1. każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wskazane odpowiednio w pkt 

6.1.5.1., a ponadto – na wezwanie Zamawiającego – także dokument opisany w pkt 

6.2.1 SWZ dot. każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.  

7.2.2. jeżeli dotyczy - dokumenty wskazane w pkt 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5.1 dot. 

podmiotu udostępniającego zasoby, a ponadto – na wezwanie Zamawiającego – 

także 6.2.1. SWZ dot. podmiotu udostępniającego zasoby; 

7.2.3. dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. i 6.1.2. SWZ (w tym dot. podmiotu 

udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy);  

7.2.4. ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, a także ewentualnie podmioty 

udostępniające zasoby - dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.5.2 SWZ;  

7.2.5. a na wezwanie Zamawiającego, ci z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego 

wymagany jest dany dokument, także dokument wskazany w pkt 6.2.2. SWZ.  

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie 

konsorcjum) ponoszą, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy, solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 

jeżeli dotyczy.  

 

 
 

8.1. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy, „w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…) o wartości 

mniejszej niż progi unijne ofertę, (…), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, 

7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENI, ZGODNIE Z 

ART. 58 UST. 1 USTAWY: 

 

 

8. SPOSÓB SPORZĄDZENIA I PRZEDŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
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pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.  

8.1.1. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu (pliku) elektronicznego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

8.1.2. Rygor nieważności opisany w pkt 8.1. SWZ dotyczy zatem przypadków niedochowania 

formy złożenia następujących dokumentów:  

1) Formularza Oferty i dołączanych do niego innych dokumentów 

składających się na sensu stricte treść oferty Wykonawcy.  

2) Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy, tj. <<oświadczeń o niepodleganiu 

wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji>>, o których mowa w pkt 6.1.5. SWZ, składanych samodzielnie 

przez Wykonawców, zgodnie z pkt 6.1.5. lit. a SWZ.   

3) Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy składanych – na podstawie art. 125 

ust. 5 ustawy – przez podmioty, o których mowa w pkt 6.1.5 lit. b SWZ, tj. 

podmioty, które nie są Wykonawcami, ale udostępniają Wykonawcy swoje 

zasoby w celu wykazania spełniania określonego warunku/ów udziału w 

postępowaniu.  

4) Pełnomocnictw, o których mowa w pkt 6.1.2. lit. b SWZ.  

8.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, inne niż wymienione w pkt 8.1.2 SWZ, w tym w 

szczególności:  

8.2.1. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.1.1. SWZ   

8.2.2. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.2. SWZ, w tym 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.4. SWZ (tzw. oświadczenie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 

117 ust. 4 ustawy),  

8.2.3. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, o których 

mowa w pkt 6.1.2. – inne niż pełnomocnictwa, odpisy lub informacje z 

Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – a zatem 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio:  

1) Wykonawcy,  

2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego,  

3) podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 

118 ustawy,  

4) podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na 

takich zasadach – jeżeli dotyczy,  

8.2.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 

6.1.3 SWZ,   

8.2.5. inne niż ww. informacje, oświadczenia lub dokumenty,  

przekazywane są w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a zatem z zachowaniem tej samej 

formy i postaci co dokumenty wymienione w pkt 8.1. SWZ, z tą różnicą, iż w 

przypadku niedochowania formy i/lub postaci przekazania brak jest sankcji 

nieważności.  
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8.3. W przypadku, gdy odpisy lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a także inne 

podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, lub inne dokumenty opisane w § 6 ust. 1 

rozporządzenia przywołanego w pkt 8.4. SWZ poniżej, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument 

elektroniczny - przekazuje się ten dokument. W przypadku natomiast, gdy ww. kategorie 

dokumentów zostały wystawione 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.  

8.4. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji w 

postępowaniu określa § 2 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. Zamawiający wskazuje jednak, że wśród 

dopuszczalnych i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf, .doc, 

.docx, .odt., ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 

8.5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może zawsze dokonać notariusz. Ponadto szczegółowe zasady poświadczania różnych 

kategorii dokumentów opisuje § 6 ust. 3 oraz § 7 ust. 3 Rozporządzenia przywołanego w pkt 

8.4. SWZ powyżej.   

8.6. W Formularzu oferty wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, 

a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” 

i równoważnych).  

8.7. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

8.8. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość żądania, aby w przypadku wskazania przez 

Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 6.1.2. lit. a SWZ, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, przedstawił on tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie 

przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.  

8.9. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do podmiotowych środków 

dowodowych, oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 

zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia przywołanego w pkt 8.4. SWZ 

powyżej oraz 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.  

 

 
9.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz 

poczty elektronicznej na adres: zolgrybow@gmail.com 

9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, USTALONY ZGODNIE Z ART. 61 

UST. 1 USTAWY 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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9.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na 

ePUAP.  

9.3. Wykonawca składa tylko jedną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Wraz z formularzem należy złożyć pozostałe dokumenty wskazane w pkt 6.1.1. 

– 6.1.5. SWZ. UWAGA! 

Uwaga! Wykonawca winien zapoznać się z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych 

udostępnionymi na https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-

podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w postaci-

elektronicznej Zgodnie z ww. wytycznymi podpis składany wyłącznie na ww. „Formularzu do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” nie wywołuje skutków w odniesieniu do 

złożonej za jego pomocą oferty Wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy, a nie 

ww. formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać 

opatrzona właściwym podpisem. W zakresie procedury podpisywania oferty odpowiednim 

podpisem, czyli składania właściwego podpisu pod ofertą złożoną w postaci elektronicznej 

wskazać należy, iż prawidłowym będzie złożenie oferty w ten sposób, że Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę opatrzoną właściwym 

podpisem lub plik oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego), przy 

czym opatrzenie oferty podpisem nastąpiło przed zaszyfrowaniem oferty. Dopuszczalne jest 

również, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu swoją ofertę w tzw. „paczce” 

dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów 

elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym podpisem 

dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej 

zaszyfrowaniem, o czym wprost stanowi § 8 Rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8.4. SWZ. 

Zatem podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą Wykonawcy lub na „paczce” 

dokumentów elektronicznych zawierających ofertę Wykonawcy. Opatrzenie właściwym 

podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu 

jedynie na „Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” nie jest 

równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która została złożona bez opatrzenia 

właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 

ustawy z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy. 

9.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika 

systemu miniPortal oraz Regualminie ePUAP”.  

9.5. Identyfikator postępowania został wskazany w pkt 2. SWZ.   

9.6. W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz poczty 

elektronicznej poprzez które Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą. 

9.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Sposób 

wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP”.  

9.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej 

oferty.  

9.9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje Zamawiającemu w wydzielonym pliku odpowiednio oznaczonym 

opisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zobowiązany jest ponadto wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

9.10. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.  
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Uwaga! 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 

łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności, zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

W przypadku braku zastrzeżenia oraz wykazania (przekazania właściwego 

uzasadnienia wraz z przekazaniem takich informacji), iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona 

przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te 

staną się jawne od momentu otwarcia ofert.  

Takie same będą konsekwencje połączenia w jeden niepodzielny plik dokumentów 

oznaczonych jako zawierające informację objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i 

dokumentów nie podlegających tej ochronie – na wniosek innych Wykonawców lub 

osób trzecich takie pliki zostaną udostępnione zainteresowanym w całości, jako 

dokumenty w stosunku do których Wykonawca nie podjął „niezbędnych działań w 

celu zachowania ich poufności”.  

Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszej 

uwagi, a Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do dochowania standardów 

należytej staranności. 

9.11. Inne dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu, w tym wymienione w pkt 6.2. 

SWZ, Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, jako załączniki do ww. formularza lub 

na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 1. SWZ, w formie określonej odpowiednio 

w pkt 8 SWZ.  

Uwaga! Wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych, o których mowa w pkt 9.3. SWZ 

stosuje się odpowiednio do dokumentów przekazywanych za pośrednictwem ww. 

„Formularza do komunikacji”. 

9.12. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, informacji i 

oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań (w tym tzw. kopii elektronicznych) opisane 

zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP  

9.13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: „złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „komunikacji” wynosi 150 MB, 

a plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 40 MB.  

9.14. Za datę przekazania oferty, dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych 

odwzorowań przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę i godzinę serwera 

pocztowego Zamawiającego.  

 

 
W sprawie przedmiotu zamówienia: Pani Elżbieta Matuła  tel. 18-44-82-663 

W sprawach dotyczących procedury przetargowej: Ks. Paweł Bobrowski tel. 18-44-82-660 , 18-

44-82-661 

10. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 
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W przypadku kontaktu z ww. osobami w innych sprawach niż techniczne lub porządkowe, 

odpowiedzi  będą udzielane wyłącznie w trybie przewidzianym ustawą i zgodnie z pkt 11 SWZ. 

Zamawiający zwraca bowiem uwagę, iż zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy, nie może prowadzić z 

Wykonawcami komunikacji ustnej w innych przypadkach niż dotyczące informacji, które nie są 

istotne (w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia, czy 

ofert). Przepis ten jako wyjątek od zasady elektronicznej komunikacji nie może być 

interpretowany rozszerzająco. Ponadto Zamawiający uprzedza, że z treści ewentualnych rozmów 

z Wykonawcami będzie sporządzał notatki służbowe, stosownie do wymogów art. 61 ust. 2 

ustawy.  

W każdym zatem przypadku potrzeby zasięgnięcia informacji u Zamawiającego, po weryfikacji 

dokumentacji zamówienia i bezsprzecznym ustaleniu, iż poszukiwana informacja nie 

została już zapisana w tej dokumentacji, należy przesłać e-mail na adres 

zolgrybow@gmail.com lub skomunikować się w inny sposób opisany w pkt 9 SWZ.  

 

 
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.  

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Wyjaśnienia treści SWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie 

art. 284 i art. 286 ustawy.   

Uwaga! Wyjaśnienia treści oraz zmiany/modyfikacje SWZ będą wyłącznie publikowane na 

„stronie internetowej prowadzonego postępowania” i nie będą indywidualnie przesyłane do 

Wykonawców.  

 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 
Nie jest wymagane. 

 

 
14.1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany do 10.03.2022r.  

14.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

14.3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

 
15.1. Zaszyfrowane oferty należy składać, w sposób określony w pkt 8 SWZ nie później 

niż do dnia 09.02.2022r. do godz. 10.00 

11. WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

 

12. WADIUM 

 

 13.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 14.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 

15.  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
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15.2. Zamawiający zapewnia, że z zawartością ofert nie można się zapoznać przed 

upływem terminu ich otwarcia i nie przewiduje ani publicznych sesji otwarcia ofert 

ani transmisji internetowych z tych czynności.  

15.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

15.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2022r. o godz. 11.00 

15.5. Otwarcie ofert następuje przy wykorzystaniu strony internetowej miniPortalu.  

15.6. Zamawiający zastrzega przy tym, że w przypadku awarii miniPortalu lub ePUAP-u, 

która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. O 

ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert Zamawiający poinformuje na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania 

15.7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:   

15.7.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 

oferty zostały otwarte;  

15.7.2. cenach zawartych w ofertach. 

 

 
16.1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, podając cenę brutto cyfrowo i 

słownie, oraz w opisie asortymentu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

16.2. Cenę oferty należy dokonać według poniższych zasad: 

a) obliczanie ceny całości brutto = cena jednostkowa brutto x ilość 

b) obliczanie łącznej ceny brutto = suma cen całości brutto 

16.3. Cena brutto oferty musi być wyższa niż 0 zł, wyrażona w złotych polskich (PLN) 

cyfrowo i słownie,  i określona z dokładnością do 1 grosza (tj. do dwóch miejsc po 

przecinku) w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług. 

16.4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i jest ostateczną ceną oferty.  

16.5. Cena podana w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ musi obejmować 

całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty 

towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji 

zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową 

realizacją zamówienia. 

16.6. Cena brutto oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia w tym m. in.  Vat, upusty, rabaty 

16.7. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i 

usług. Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa i tym samym wpływa 

bezpośrednio na wartość brutto przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu 

niezmienionej wartości netto. 

16.8. W przypadku rozbieżności podania ceny cyfrowo lub słownie brana będzie pod uwagę 

cena zapisana słownie.  

16. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 
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16.9. Ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku 

VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do 

drugiego miejsca po przecinku. 

16.10. Zgodnie z zapisami art. 224 ustawy Pzp, w przypadku kiedy oferta zawierać będzie 

rażąco niską cenę  w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do 

Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień  w określonym terminie dotyczących elementów 

oferty mających wpływ na cenę. Zamawiający odrzuci ofertę. Wykonawcy, który nie 

złożył wyjaśnień lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają 

podanej w ofercie ceny lub kosztu tej oferty.  

16.11. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu 

ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert 

Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób 

kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i 

porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT 

Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.  

16.12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 
Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).  

 

 
Oferty będą ocenianie według kryteriów: cena = 100 % . 

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem: 

Ilość punktów badanej oferty = (Cmin/Cbad) x 100 % przy czym 1 % = 1 pkt. 

Gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert, 

Cbad – cena oferty badanej. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska 

największą ilość punktów. 

 

 
 

19.1 Zamawiający poinformuje niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

Wykonawców, którzy złożyli oferty (podając uzasadnienie faktyczne i prawne) o:  

19.1.1. 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 

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH: 

18. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

19. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 
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oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację,   

19.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,   

19.2 Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o 

unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

19.3 Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 19.1.1. i pkt 19.2. 

SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.   

19.4 Zamawiający może jednak nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 19.1.. SWZ, 

jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

 

 
20.1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych 

środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.  

20.2. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 

dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, zawiera Wzór umowy (z załącznikami), który stanowi zał. 

nr 4 do SWZ 

 

 
22.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci 

odwołania oraz skargi do sądu.  

22.2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 

wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy. 

 

 
Stosownie do art. 59 ustawy, w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy ci – przed zawarciem umowy 

z Zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlament u 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 dnia 04.05.2016, str. 

1) - dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

20. DODATKOWE INFORMACJE 

21. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

22. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

23. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

24. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
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a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas 

Diecezji Tarnowskiej z siedzibą w miejscowości 33-330 Grybów, ul. Rynek 10, NIP 

7381010110, REGON 850012901-00041 zwany dalej Administratorem.  

b) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować kom. 

660096797, caritas3@diecezja.tarnow.pl.  

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) i e) RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz realizacją umowy zawartej w wyniku 

rozstrzygnięcia tego postępowania; 

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych 

osobowych; 

e) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej;  

f) okres przechowywania przez Administratora danych osobowych wynosi 4 lata od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy o udzielenie 

zamówienia przekracza 4 lata, to okres przechowywania danych obejmuje cały okres 

obwiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń z tej umowy wynikających;  

g) obowiązek podania przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 

w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;   

h) stosowanie do art. 22 RODO w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu; 

i) przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

j) nie przysługuje Państwu: 

− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.” 

 

 
1. Formularz oferty – wzór (Zał. nr 1) 

 

1  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 

2  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

25. ZAŁĄCZNIKI 

 

 



18 
 

2. Formularz asortymentowo-cenowy – wzór (Zał. nr 2) 

3. Oświadczenia Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby – wzór (Zał. nr 3 A-B-C-

D), 

4. Wykaz wykonanych  dostaw – wzór (Zał. nr 4) 

5. Wzór umowy z załącznikami – wzór (Zał. nr 5) 

6. Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 Pzp (Zał. nr 6) 

7. Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(Zał. nr 7) 

 

         Zatwierdził: 

Ks. mgr Paweł Bobrowski 

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego 

Caritas Diecezji Tarnowskiej  


