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DEFINICJE
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
Postępowaniu
o udzielenie
zamówienia

Specyfikacji
lub SIWZ

Ustawie Prawo
zamówień publicznych
lub ustawie Pzp.

Zamówieniu

Zamówieniach
publicznych

– należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze
publicznego ogłoszenia o zamówieniu publicznym w celu dokonania
wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego;

– należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami;

– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do tej ustawy;
– należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został szczegółowo określony w Rozdziale III Specyfikacji;

– należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między
Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy
lub roboty budowlane;

Zamawiającym

– należy przez to rozumieć Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań;

Wykonawcy

– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego;

Dostawach

– należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr,
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu,
dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może
obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;

Robotach budowlanych

– należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego,
za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego;

JEDZ

– należy przez to rozumieć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;

Załączniku

– należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany i dołączony do
Specyfikacji, stanowiący jej integralną część.
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I.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu
ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań
II.
1.

2.

3.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp. powyżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., tj. równej lub powyżej 144.000 euro.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia
składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Postępowanie będzie prowadzone przy użyciu:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – adres skrzynki ePUAP Zamawiającego:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SZPITALRASZEJA

4.

5.

6.

7.
8.
9.

III.
1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami (w tym m. in. wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, wezwania, uzupełnienia,
wyjaśnienia) odbywa się tylko i wyłącznie przy użyciu poczty elektronicznej
efilipiak@raszeja.poznan.pl . Wyjątkiem jest składanie ofert, które składa się za pomocą
ePUAP, zgodnie z dalszymi zapisami SIWZ.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
dr Norbert Gill oraz mgr Ewa Filipiak-Kozłowska
e-mail: efilipiak@raszeja.poznan.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 8 do
niniejszej SIWZ.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa tomografu komputerowego do Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
UWAGA: opis przedmiotu zamówienia obejmuje również dostosowanie pomieszczeń
i instalacji elektrycznej, teleinformatycznej pracowni tomografii komputerowej do
wymogów oferowanego aparatu i obowiązujących przepisów.
UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego!
Zgodnie z brzmieniem art. 93 ust. 1a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, który wszedł w życie w dacie 19 września 2018 r., Zamawiający może
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została
przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach
i jego parametrach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ
stanowiącym jej integralną część.
Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ wymaga podania przez Wykonawcę nazwy produktu,
producenta, rok produkcji oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia – wypełniony
i podpisany Załącznik nr 2 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą. Załącznik nr 2 do SIWZ
winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, gotowy do pracy bez żadnych
dodatkowych zakupów i inwestycji, dostarczony na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy wraz
z dokumentacją w języku polskim.
Rok montażu oraz dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego sprzętu, aparatury
i urządzenia. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu
inwestycyjnego dopuszcza się montaż lub dostawę urządzeń wyprodukowanych w roku
poprzedzającym rok dostawy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
Termin udzielonej gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę nie krótszy niż: min. 60 miesięcy od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag,
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie
bieżącej obsługi, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
Miejscem dostawy i wykonania przedmiotu zamówienia jest:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań

10. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, normy, oceny techniczne, aprobaty
i specyfikacje techniczne itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny
i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia.
We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia
wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich
pochodzenie, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, dopuszcza się
stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, norm, ocen technicznych, aprobat
i specyfikacji technicznych, systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały,
urządzenia lub oprogramowanie normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne,
systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą
wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach
technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy
uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami.
Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów, normy nie mają na celu
naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pojęcie
równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot
zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy,
które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie
rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy
techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający
w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem
spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku
nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie
równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów i norm. Ciężar
udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań
równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych
wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.
11. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy Pzp., posłużył
się następującym kodem oraz nazwą określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
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Kod
33100000-1
33115000-9
45000000-1

Nazwa
Urządzenia medyczne
Urządzenia do tomografii
Roboty budowlane

IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Liczony od momentu podpisania umowy: do 6 tygodni.
2. Termin wykonania zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego bez uwag. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie sprawnego przebiegu
dostawy i montażu przedmiotu zamówienia, aby najpóźniej w dniu wykonania zamówienia,
przystąpić jedynie do odbiorów końcowych bez uwag. Wykonawca ubiegający się
o przedmiotowe zamówienie, powinien tak zorganizować dostawę/ roboty budowlane przedmiotu
zamówienia i jego montaż, aby nie utrudniało to pracy innym osobom, a tym samym umożliwiało
wykonanie zamówienia, z zachowaniem terminów przewidzianych SIWZ.
V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8
ustawy Pzp.
UWAGA:
Środki naprawcze (self-cleaning): Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 PZP oraz pkt 16-20 lub ust. 5 PZP może na podstawie art. 24 ust. 8 PZP przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawców będących
podmiotem zbiorowym, Wykonawcy wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające
przedstawione przez niego dowody.
Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Decyzję dotyczącą wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający
z uwzględnieniem obowiązków, o których mowa w art. 26 ust. 1 i ust. 3 PZP.

podejmuje

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa tych warunków.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna za spełniony warunek
udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli
Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej
800 000,00 zł.
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c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna za spełniony warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej dwie dostawy tomografów komputerowych wraz z towarzyszącymi robotami
budowlanymi na łączną wartość 800 000,00 zł (dotyczy obu umów na dostawy i roboty
łącznie).
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą:
„spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez
Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.
3. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający
przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP
obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, o którym
mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony, przed ww. dniem zgodnie z treścią
§ 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002
roku, w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP
z 8 czerwca 2017 r., poz. 15).
4. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom:
4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - propozycję
zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązane złożone w innej formie niż
proponowana w Załączniku nr 6 do SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim
informacje.
4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 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, o których mowa w art. 24 ust. 1 i
ust. 5 ustawy Pzp.
4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w punkcie 4.1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
4.5.1.zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
4.5.2.zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w punkcie 4.5.
VI.
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
1. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. wykluczy Wykonawcę, w następujących
przypadkach:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
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VII.

1.

2.

3.

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku
- Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.);
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp., uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Ustawy
Pzp. z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp.
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp., co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
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 wykroczenie, o którym mowa
w pkt 5;
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
WRAZ Z OFERTĄ ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Do oferty (tzw. etap I) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu
Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Pzp (JEDZ), sporządza się, pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie JEDZ-a – zgodnie z treścią
Załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w nim stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wersja formularza JEDZ, w tym instrukcja
wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych/Repozytorium Wiedzy/
Jednolity
Dokument Zamówienia: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejskidokument-zamowienia .
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Zamawiający wraz z innymi załącznikami udostępnia JEDZ w wersji edytowalnej oraz plik do
elektronicznej wersji Jednolitego Dokumentu. Tym samym Zamawiający informuje, iż Dokument
można wypełnić korzystając z bezpłatnego elektronicznego narzędzia do wypełniania
JEDZ/ESPD przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych, który udostępniony został pod
adresem https://espd.uzp.gov.pl/ .
JEDZ należy przesłać wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust.
1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na
podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa
JEDZ dotyczący podwykonawców.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia publicznego wezwie, na podstawie art. 26 ust. 1
ustawy Pzp (tzw. etap II), Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona spośród
złożonych ofert, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na
dzień ich złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda
dokumentów (np. polisa) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą co najmniej 800 000,00 zł.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) wykazu wykonanych dostaw sprzętu, 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;
b) dowodów potwierdzających należyte wykonanie dostaw przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
UWAGA: brzmienie warunków oraz sposób ich dokumentowania należy uczynić
zgodnie z zapisem Rozdz. V 1 1.2 c) SIWZ.
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 7 do SIWZ.

8.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp. oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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8.3.

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
8.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;
8.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
8.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
8.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.;
8.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.;
8.9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 716);
8.10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8:
9.1. pkt 8.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.;
9.2. pkt 8.2. – 8.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
9.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
9.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 9.1. i pkt 9.2. ppkt 9 .2.2., powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w ust. 9 pkt 9.2. ppkt 9.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
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właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 7 stosuje się.
12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w ust. 8 pkt 8.1., składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 9.1.,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 9 zdanie pierwsze stosuje się.
13. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda
(tzw. etap II):
a)
ulotki lub katalogi lub opisy przedmiotu zamówienia, dokumentacje
techniczne, instrukcje obsługi w języku polskim potwierdzające wymagane
parametry zamawianego sprzętu medycznego i komputerowego (jeśli oryginalna
dokumentacja jest w innym języku niż polski, to Wykonawca dostarczy wraz z
oryginałem tłumaczenie na język polski);
b)
dokumentu stwierdzającego dopuszczenie zaoferowanego przedmiotu
zamówienia do obrotu i używania określony w ustawie o wyrobach medycznych
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 maja 2010 roku (j.t. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 211 z późn. zm.) oraz dyrektywami Unii Europejskiej (zgodnie z art. 26
Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 211 z późn. zm.).
c)
Deklaracje zgodności na cały zaoferowany tomograf komputerowy (nie na
części składowe).
UWAGA:
Wraz z ofertą w etapie I Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do
SIWZ w zależności od pakietu, na który Wykonawca składa ofertę.
UWAGA:
Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdz. VII
ust. 7 – 13. Dokumenty i oświadczenia te są składane zgodnie z art. 26 ustawy Pzp.
Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć dokument lub/i dokumenty wymienione w Rozdz. VII
ust. 1 - 6.
14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 8, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
18. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o
Strona 11 z 20

której mowa w pkt 16, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
19. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
20. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
21. Dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
22. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne
dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały
sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać
elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
23. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
24. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych
w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
25. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).)
26. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości z dnia 16 października 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz.
1993) zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1320) w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 17 października 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1991) zmieniające rozporządzenie
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.
VIII.
1.

2.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia
składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Postępowanie będzie prowadzone przy użyciu:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – adres skrzynki ePUAP Zamawiającego:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SZPITALRASZEJA

3.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami (w tym m. in. wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, wezwania, uzupełnienia,
wyjaśnienia) odbywa się tylko i wyłącznie przy użyciu poczty elektronicznej
efilipiak@raszeja.poznan.pl . Wyjątkiem jest składanie ofert, które składa się za pomocą
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4.
5.

IX.

ePUAP, zgodnie z dalszymi zapisami SIWZ.
Wszelka korespondencja, pisma, wnioski, dokumenty, przekazywane Zamawiającemu
przez Wykonawców winne być opisane: dotyczy postępowania SR/XV-270-20-EFK/19
Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
dr Norbert Gill oraz mgr Ewa Filipiak-Kozłowska
e-mail: efilipiak@raszeja.poznan.pl
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 31 400,00 zł (słownie: trzydzieści jeden
tysięcy czterysta złotych).
3. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium zostaje wniesione na okres związania ofertą, tj. przez 60 dni od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP I Oddział Poznań, nr konta: 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777
tytułem: „WADIUM – POSTĘPOWANIE NR SR/XV-270-20-EFK/19”.
6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.5, należy złożyć
w oryginale w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Sposób
wnoszenia wadium musi być zgodny z ustawą: Prawo bankowe (Dz. U z 2017 poz. 1876),
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U z 2018 poz. 999), o SKOK,
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Z 2018 r. poz. 110), Kodeks
cywilny (Dz. U z 2018 r. poz. 1025).
7. W przypadku wniesienia wadium w formie / lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub
poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację.
9. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
10. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego.
12. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.
13. W pozostałych sprawach dotyczących wadium mają zastosowanie przepisy art. 45-46 ustawy Pzp.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
X.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
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XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Ofertę stanowią:
1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ;
1.2. wypełniony i podpisany formularz dotyczący parametrów techniczno-użytkowych
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – Załącznik nr 2 do SIWZ;
1.3. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 SIWZ – JEDZ – Załącznik nr 4
do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:
2.1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie
załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co
do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy
dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.
2.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć według formularza
oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.
2.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych pdf. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z
miniPortal oraz z Instrukcji użytkowania systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w
oryginale.
2.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z
jednoczesnym
zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik
stanowiący
tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP).
2.6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
2.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
2.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest
upoważniony (zakres umocowania).
2.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
2.11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
XII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z zapisami Rozdziału XI SIWZ.
2. Termin składania ofert upływa dnia 16.07.2019 roku o godz. 08:00
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.07.2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
(Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań), w pokoju nr 361
„Zamówienia Publiczne” (III piętro).
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
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6.

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert.

XIII.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty”.
2. Cena oferty musi zostać obliczona w następujący sposób:
2.1. Cenę globalną należy podać w Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).
2.2. Zamawiający wymaga, aby obliczona ostateczna cena oferty obejmowała wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2.3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
2.4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności (związania) oferty.
3. Cena oferty w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną brutto, wyrażoną w PLN, obejmującą wszelkie
koszty związane z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki (w tym podatek od towarów
i usług – VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą
podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane
z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, cła, podatki (bez podatku od towarów i usług
VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. 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.
6. Ceny jednostkowe netto oraz wszystkie wartości netto, brutto muszą być wyrażone w złotych
polskich i należy zaokrąglić je do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
XIV.

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

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:

1)

CENA

– 60 %

Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty brutto
Cena =

x 60
Cena badanej oferty brutto
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2)

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

– 40 %

Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru:
Ilość punktów oferty badanej
za parametry techniczne
Parametry =

x 40
Najwyższa ilość punktów
za parametry techniczne

Maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach wszystkich ocenianych
parametrów urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 wynosi: 275 punktów

2. Oferty oceniane będą % lub punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu
kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100% lub punktów.
3. Oferta z najwyższą ilością % lub punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych % lub punktów.
5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość %
lub punktów.
XV.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp,
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a) Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono
tylko jedną ofertę (odnosi się to do każdej części zamówienia z osobna).
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Zamawiający może przesłać Wykonawcy, na adres przez niego wskazany, umowę celem jej
podpisania.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdego z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

XVI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. WZÓR UMOWY
Warunki umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest Załącznikiem nr 5 do SIWZ, a zarazem
stanowi jej integralną część.
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XVIII. POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 ustawy.
3. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony
prawnej.
3.1
Odwołanie.
3.2.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
3.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się:
4.1.
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli została przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo
w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób;
4.2.
w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
4.3.
w przypadku innych czynności niż wskazane w pkt. 4.1. i 4.2. w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Skarga do sądu
5.1.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
5.2.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
5.3.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.4.
W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
XIX.
AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
XX.
PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2. Zgodnie z art. 36b ust. 1b ustawy Pzp. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w takie dostawy/usługi/roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację dostaw.
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XXI.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku zaistnienia obowiązku informacyjnego, względem osób fizycznych, od których
Zamawiający dane osobowe bezpośrednio pozyskał, Zamawiający wskazuje, że 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”, informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań, telefon: 61 848 49 90
w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu został powołany inspektor ochrony
danych osobowych, kontakt: adres e-mail:
inspektorochronydanychosobowych@raszeja.poznan.pl telefon: 61 22 45 227
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SR/XV-270-20-EFK/19 pod
nazwą „Dostawa tomografu komputerowego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei
w Poznaniu” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa
Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
XXII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia oferty wariantowej.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Niniejszą Specyfikację przygotowano m.in. w oparciu o następujące akty prawne:
7.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986
ze zm.);
7.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
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o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477);
7.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 roku, w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479).
W świetle art. 24 ust. 11 Pzp każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5
Pzp, ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik numer 3 do SIWZ.
Zamawiający planuje zorganizowanie zebrania Wykonawców (wizji lokalnej) – Zamawiający
wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 25.06.2019 roku na godz. 10:00. Zainteresowani
Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie się do pokoju nr 361 (Zamówienia Publiczne)
znajdującego się w siedzibie Zamawiającego, III piętro.
7.3.

8.

9.

10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw
członkowskich UE, EOG – przez Wykonawcę (podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę) osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane towarzyszące
dostawie.
10.1 Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej nastąpi przed dniem rozpoczęcia
wykonywania przez te osoby czynności i najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania
czynności przez daną osobę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o
zatrudnieniu poszczególnych osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania
z podaniem terminów ważności umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych osób, przed
przystąpieniem do wykonania umowy.
10.2 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
(podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10.3 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na każde
wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 15 dni, licząc od dnia tego
wezwania, przedłożyć stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy, w tym (według wyboru Zamawiającego):
a) oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób
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wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
10.4 Obowiązek zatrudnienia określonej ilości osób, o których mowa wyżej, zostanie uznany
za spełniony również w przypadku wcześniejszego zatrudnienia wymaganej ilości osób,
to znaczy – przed złożeniem oferty na przedmiotowe zamówienie.
10.5 Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach opisanych powyżej
dotyczy również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia
podwykonawców w zakresie robót budowlanych towarzyszących dostawie. W tym
przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię
zatrudnienia osób analogicznie jak niniejsza umowa (do zakresu objętego umową o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo), by bezwzględnie umożliwić
Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dokumentów, o których mowa wyżej w
punkcie 10.3. Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów o
podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający zwróci
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10.6 W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego wyżej w
punkcie 10, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne określone w Istotnych
Postanowieniach Umowy.

W innych sprawach, nieuregulowanych w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy
ustawy Pzp.

ZATWIERDZAM

Lista załączników do SIWZ:
Formularz oferty – Załącznik nr 1;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2;
Informacja dotycząca grupy kapitałowej – Załącznik nr 3;
JEDZ – Załącznik nr 4;
Wzór umowy – Załącznik nr 5;
Zobowiązanie innego podmiotu – Załącznik nr 6;
Wykaz dostaw – Załącznik nr 7;
Identyfikator postępowania i klucz publiczny – Załącznik nr 8;
Rzut pomieszczeń – Załącznik nr 9.
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