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      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

Ul. Szpitalna  7  ,  63 – 600  Kępno 

TELEFONY: 

- Centrala: 62 78 27 300 

- Sekretariat 62  78 27 309 

- Zamówienia publiczne: 62  78 27 345 

NIP  619 8 27 089 

REGON  000308548 

 

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego:   SPZOZ-ZP/12D/2022 

 

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa  APARATURY i SPRZĘTU  MEDYCZNEGO w ramach projektu „Program wszechstronnej 
rehabilitacji neurologicznej zwiększający szanse na powrót do pracy osób po udarze mózgu w 

SPZOZ w Kępnie” nr RPWP.06.06.01-30-0023/19-00 z dnia 29.07.2020 roku współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy. 

Działania 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.  
Poddziałania 6.6.1. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 

prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. 

 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy  ustawy 
z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021, 1129 z późn.zm ) , w trybie przetargu 

nieograniczonego  o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych. 
           Wszelkie załączniki do niniejszej SWZ stanowią jej integralna część. 

Składanie ofert następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy 

zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno 

 

Przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.08.2022r. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno
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I. INFORMACJE  OGÓLNE 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul.  Szpitalna  7, 63-600  Kępno 
2. Numer  telefonu:  [62] 78 27 345,  
     Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:05. 
3. Adres e-mail: przetargi@szpital.kepno.pl 
4. Strona internetowa: www.szpital.kepno.pl 
5. Adres strony Platformy zakupowej prowadzonego postępowania:  

     https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno  
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na wyżej zapisanej stronie internetowej:  
   
II. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 
1. Tryb udzielenia zamówienia: 

1.1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w  trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej powyżej progu unijnego. 

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia : art.132 i nast. Ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo 
zamówień publicznych art. 275 ust.1  ustawy Pzp.,  o wartości zamówienia nie przekraczającej 
progów  unijnych. 

1.3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1.3.1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 
roku, poz. 2019 ze zmian.), 

1.3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 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 z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) 

1.3.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z2020 r. poz. 2415) 

1.3.4. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w 
sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w 
złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, 

1.3.5. Ustawa z dn. 07.04.2022r. – o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r.974), 
1.3.6. Ustawa z dn.16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r.po.1913) 

1.3.7. Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), 
1.3.8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) 

2. Postępowanie oznaczone jest : SPZOZ-ZP/12D/2022. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej 
sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. 

mailto:przetargi@szpital.kepno.pl


 
 

Specyfikacja  Warunków Zamówienia                                                                                                                                      
do zadania pn. „Dostawa  APARATURY i SPRZĘTU  MEDYCZNEGO 

   w ramach projektu „Program wszechstronnej rehabilitacji neurologicznej zwiększający szanse na powrót do pracy 
osób po udarze mózgu w SPZOZ w Kępnie” nr RPWP.06.06.01-30-0023/19-00 z dnia 29.07.2020 roku 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy. 
Działania 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.  Poddziałania 

6.6.1. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. 

 

 

  
Strona 3 

 
  

3. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" bez bliższego 
określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Integralną część SWZ stanowią załączniki wskazane w Rozdziale XIX, które składają się na całość SWZ. 
5. 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 odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

6. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje 
się za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

7. Wszelkie informacje związane z publikacją i przebiegiem niniejszego postępowania zamieszczone będą 
na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.szpital.kepno.pl oraz na Platformie 

Zakupowej pod adresem     https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno.  
8. Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno 
9. Zamawiający wskazuje w specyfikacji warunków zamówienia informacje o środkach komunikacji 

elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale VIII SWZ. 

10. Użycie przez wykonawcę do kontaktu z zamawiającym środków komunikacji elektronicznej jest 
równoznaczne z akceptacją przez wykonawcę regulaminu korzystania z serwisu udostępnianego przez 
zamawiającego. 

11. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej oraz instrukcje znajdują się na stronie internetowej 
Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ 
 

II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz informacje o PRZEDMIOTOWYH  
ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 
1. Przedmiot zamówienia 

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa APARATURY i SPRZĘTU  MEDYCZNEGO  dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

1.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 (dwie) części, nazywając każdą cześć 
„pakietem”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza , iż Wykonawca 
może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części. 

Nr części Przedmiot zamówienia 

Pakiet 1 

Przedmiot zamówienia w pakiecie 1 stanowią: 
1. Aparat EKG – 1 szt. 
2. Aparat do hemodializy – 3 szt. 
3. Aparat do pomiaru parametrów krytycznych z wyposażeniem – 1 szt. 
4. Aparat do szybkiego tłoczenia płynów – 1 szt. 
5. Aparat do znieczulania – 1 szt. 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno
https://platformazakupowa.pl/
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6. Aparat USG wielofunkcyjny z  -  głowicą  umożliwiającą   diagnostykę   klatki piersiowej 
         płuc- 1szt. 
7. Automatyczne urządzenia do kompensacji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji – 1 szt. 
8. Bronchofiberoskop z wyposażeniem – 1 szt. 
9. Defibrylator z wyposażeniem – 1 szt. 
10. Diatermia chirurgiczna – 1 szt. 
11. Łóżko w tym łóżko OIOM wraz z materacem – 6 szt. 
12. Maski do wentylacji nieinwazyjnej CPAP – 15 szt. 
13. Materac lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta – 1 szt. 
14. Pompa objętościowa – 6 szt. 
15. Respirator – 1 szt. 
16. System wspomagania noworodka – 1 szt. 
17. Wideolaryngoskop wraz z wyposażeniem, Różne rodzaje – 1 szt. 
18. Wózki anestezjologiczne – 1 szt. 
19. Zestaw do intubacji trudnych dróg oddechowych wraz z wyposażeniem – 1 szt. 
20. Samobieżne maszyny czyszczące do powierzchni szpitalnych – 2 szt. 
21. Transportowe komory izolacyjne – 1 szt. 
22. Konsole pielęgniarskie i szyby izolacyjne konsoli pielęgniarskich – 1 szt. 
23. Lampy UV przepływowe lub urządzenia energetyczne o podobnej funkcji – 2 szt. 
 

Pakiet  2 Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG – 1 szt. 

 
1.3.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w: 
      - Pakiet nr 1-   Załączniku Nr 1 A do specyfikacji warunków zamówienia 
      - Pakiet nr 2 – Załącznik nr 1 B do specyfikacji warunków zamówienia 

                stanowiącym integralną  jej część. 
1.4. W przypadku gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu  

             zamówienia pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
             szczególnego procesu, który charakteryzuje  produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
             wystawcę (jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
             wykonawców lub jego produktów), należy rozumieć, zgodnie z przepisem art.99 ust.5 ustawy  
             Pzp, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i 
              Zrozumiały sposób. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w 
             ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają 
             odpowiadać   rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w  
             tych dokumentach, a ich kryteria w celu oceny równoważności wskazane są w opisie  
             przedmiotu  zamówienia. 
       1.5.Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, 
             pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, 
             dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania  
             przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz  
              funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez 
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          Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia  
          spełnia wymagania  określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający opisuje  
          przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła  
          lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez  
          konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

1.6. W przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen 
 technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 
101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

2. Wymagania ogólne stawiane Wykonawcy: 

2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi    
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
2.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
2.3. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax, adresów e-mail oraz innych 
ustaleń niezbędnych dla sprawnej i terminowej realizacji umowy. 
2.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 
2.5.Rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie w złotych polskich. 
2.6. Zamawiający nie planuje zorganizowania zebrania Wykonawców. 
3. Nomenklatura: kod według CPV: 
Główny kod: 33100000-1 (Urządzenia medyczne) 
PAKIET nr 1: 33190000-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne) 
PAKIET nr 2: 33111000-1 (Aparatura rentgenowska) 

 
4. Przedmiotowe środki dowodowe: 
Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, a wykonawca składa je wraz z ofertą. 
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub 
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka 
dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane 
dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania/cechy/kryteria. Zamawiający może żądać od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający wymaga 
złożenia wraz z ofertą: 

1. Aktualnych certyfikatów i/ lub deklaracji potwierdzających spełnienie odpowiednich dla wyrobu 
medycznego norm i dyrektyw, uwzględniających w szczególności wymagania UE. Deklaracja 
Zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE. 
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2. Certyfikatów/ Świadectw dopuszczenia do uzytkowania w słuzbie zdrowia jako wyrób medyczny na 
terenie RP. 

3. Opisów , katalogów, folderów, ulotek informacyjnych, które umożliwiają potwierdzenie spełnienia 
przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego 
podkreślonych w załączniku nr 1A oraz załączniku nr 1B do SWZ – szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia. 
 

 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania zamówienia: Termin dostawy wynosi :  

- dla pakietu nr 1 - do 6 tygodni od dnia podpisania  umowy,  
                   - dla pakietu nr 2 - do 6 tygodni od daty podpisania umowy. 
 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie    
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, 
d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy 
małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w 
pkt. 1 ppkt. 1 lit. a- g na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 
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przepisach prawa obcego; Wykluczenie wykonawcy następuje gdy osoba, o której mowa w tych 
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 1 ppkt 1 lit. h). 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1; 
Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 2 na okres 5 lat od 
dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. Wykluczenie wykonawcy 
następuje gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w pkt 1 ppkt 1 lit h) na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został 
określony inny okres wykluczenia. 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
Wykluczenie wykonawcy następuje na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne. 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z 
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; Wykluczenie wykonawcy następuje na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia. 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykluczenie wykonawcy następuje w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

2.Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub 
     przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro,   
    a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia  
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    stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem 
możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 
1520, 1655 i 1798). 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1 ppkt 1, 2 i 5, jeżeli 
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a.  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe   
     postępowanie wykonawcy, 
b. zreorganizował personel, 
c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
      wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

              nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia 
 

VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia warunku; 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z  
      odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia warunku; 
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku; 
4) 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 aparatury i sprzętu medycznego , 
tożsamego ze sprzętem wskazanym w pakiecie, do którego wykonawca składa ofertę, na łączną 
wartość:    Pakiet nr 1 - 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych brutto) 



 
 

Specyfikacja  Warunków Zamówienia                                                                                                                                      
do zadania pn. „Dostawa  APARATURY i SPRZĘTU  MEDYCZNEGO 

   w ramach projektu „Program wszechstronnej rehabilitacji neurologicznej zwiększający szanse na powrót do pracy 
osób po udarze mózgu w SPZOZ w Kępnie” nr RPWP.06.06.01-30-0023/19-00 z dnia 29.07.2020 roku 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy. 
Działania 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.  Poddziałania 

6.6.1. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. 

 

 

  
Strona 9 

 
  

                    Pakiet nr 2 - 400.000,00 zł  (słownie: czterysta tysięcy złotych) 
 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ 
 
1. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ). 
1.1. FORMULARZ OFERTY wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 
odpowiednio dla danej części zamówienia, który winien być złożony w formie oryginału podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
1.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH, ORAZ PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH KRYTERIUM OCENY OFERT): 
odpowiednio dla danej części zamówienia (Załącznik nr 1A i 1B  do SWZ), który winien być złożony w 
formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym- w celu potwierdzenia, że 
oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca wypełnia, podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które 
wykonawca składa ofertę. Załącznik nr 1A i 1B  nie podlegają procedurze uzupełnienia i z tego względu 
niezłożenie opisu oferowanego przedmiotu spowoduje odrzucenie oferty. Parametry wymagane 
(graniczne)stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem są te 
parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza 
spełnienie wskazanego parametru – dotyczy Pakietu nr 2 -  załącznika nr 1B. 
1.3 INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU w celu potwierdzenia, że osoba 
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od 
wykonawcy odpisu lub. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
1.4 PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 
1.4.1 ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 
1.4.2. ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego 
treść winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania 
wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich 
imieniu umowy – dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z 
pełnomocnikiem. 
1.4.3. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
1.5 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO, w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub 
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
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wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
1.6 PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wskazane w Rozdziale III pkt 4 SWZ. 

VII PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
1. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH I OŚWIADCZENIE JEDZ SKŁADANE W 

ODPOWIEDZI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE 
NAJWYŻEJ OCENIONA 
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie 
nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących środków dowodowych oraz JEDZ: 
1.1. OŚWIADCZENIE (JEDZ) wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. 
Oświadczenie, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego 
dalej „jednolitym dokumentem” Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo 
zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
1.1.1. Zamawiający informuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji 

            w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. 
1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o  
którym mowa w pkt 1.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w 
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji. 
1.1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1.1, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby 
1.1.4. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, wcelu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu składał jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców – jeżeli na etapie 
składania oferty są znane.FORMA JEDZ 

1.1.5.   Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, 
.doc, .docx, .rtf, .odt. ( Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać 

przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że 
wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji 
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i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego) 

1.1.6.  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 
ESPD (https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl ,należy skopiować link i umieścić w przeglądarce 
internetowej), lub innych dostępnych narzędzi bądź oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. 
formatów. 

1.1.7. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi                  zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. – o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173) 

1.1.8. Przy wypełnianiu formularza JEDZ (ESPD) wykonawcy mogą skorzystać z instrukcji jego 
wypełniania zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod 
adresem:https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-
Dokument-Zamowienia- instrukcja- 2021.01.20.pdf 

 

1.2 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 
a) wykazu wykonanych dostaw sprzętu medycznego tożsamego ze sprzętem wskazanym w pakiecie, 
do którego wykonawca składa ofertę, w okresie ostatnich dwóch 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 sprzętu medycznego tożsamego ze 
sprzętem wskazanym w pakiecie, do którego wykonawca składa ofertę, 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. 
1.3 INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jej złożeniem, w zakresie: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej 

dalej „ustawą”, 

b)  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego; 
1.4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-%20instrukcja-%202021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-%20instrukcja-%202021.01.20.pdf
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z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej;; 
1.5 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O 
KTÓRYMMOWA W ART. 125 UST. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 
na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy; 
2. Dokumenty od wykonawców zagranicznych 

2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1.2 – składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.2; 
2.2 Dokument, o którym mowa w pkt 2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jego złożeniem. 
2.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których  mowa w pkt 2.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w 
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Przepis pkt. 2.2 stosuje się. 

3. W stosunku do podmiotów zagranicznych obowiązują te same zasady dotyczące podmiotowych 
     środków dowodowych z zastrzeżeniem różnic opisanych w pkt 2. 
4.  Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 
     VII, składa się w formie elektronicznej tj. podpisane podpisem kwalifikowanym. 
 

VIII.  INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
          KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
           INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
          SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
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 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formie 
elektronicznej tj. podpisane podpisem kwalifikowanym. 

 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w 
regulaminie Platformy Zakupowej udostępnionym na jej stronie. Na stronie internetowej Platformy 
Zakupowej znajduje się również instrukcja. 

 Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z platformazakupowa.pl było możliwe dla 
Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów 
operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 

 W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez 
Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

 Użytkownik, korzystając z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w 
treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania platformazakupowa.pl. 

 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz 
wykorzystywanie przez Użytkownika platformazakupowa.pl lub usług nieodpłatnych świadczonych 
przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra 
osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy (operatora platformazakupowa.pl). 

 Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych 
drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych 
Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki 
techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy 
antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca 
się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Zamawiający, 
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 
4Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5)  zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 
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 Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane 
dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust.2 ustawy, sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w 
art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 8, przekazywane w 
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany 
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie”, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako 
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfroweodwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność odwzorowania cyfrowego z 
dokumentem w postaci papierowej. 

 Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt.13, dokonuje notariusz lub: 
1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
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podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) w przypadku przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt 13 może dokonać notariusz. 

 Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

 Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o 
których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
dokumenty, o których mowa w art.94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność 
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. 

 Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt 17, dokonuje notariusz lub: 

1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) w przypadku przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt 17 może dokonać również notariusz 

 Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania: 
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także 
przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 



 
 

Specyfikacja  Warunków Zamówienia                                                                                                                                      
do zadania pn. „Dostawa  APARATURY i SPRZĘTU  MEDYCZNEGO 

   w ramach projektu „Program wszechstronnej rehabilitacji neurologicznej zwiększający szanse na powrót do pracy 
osób po udarze mózgu w SPZOZ w Kępnie” nr RPWP.06.06.01-30-0023/19-00 z dnia 29.07.2020 roku 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy. 
Działania 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.  Poddziałania 

6.6.1. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. 

 

 

  Strona 
16 

 
  

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej 
treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych 

informacji 

 Zalecenia dotyczące sporządzania dokumentów elektronicznych: Formaty plików wykorzystywanych 
przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf  

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 
formatów: .zip .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 
10) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików. 

11) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
12) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

21. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym 
pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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22. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania: 
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a   także 
przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści 

na monitorze ekranowym; 
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych 

informacji. 

 

IX.  INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO  
       Z WYKONAWCAMI 
1. 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, oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw. Za datę wpływu 
przyjmuje się zamieszczenie dokumentu/oświadczenia na Platformie Zakupowej. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SWZ. 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wnioski, 
zawiadomienia orazinformacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania 
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. 

5.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 4 przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SWZ, o którym mowa w pkt 3. 

7. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 3 
zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania 

9. Zamawiający wyznacza osobę uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:  
- Marika Możdżanowska oraz Elżbieta Kaczmarczyk – Sokołowska  
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Składając ofertę Wykonawca jest nią związany do dnia 28.12.2022 roku. 
 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wymagania ogólne: 

1.1 . Wykonawca może złożyć tylko jedną  ofertę.   
1.2 . Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
1.3 . Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożona za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, w formie dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w niniejszej specyfikacji. 

1.4 .Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
1.5 .Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

1.6 .Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę 
składają wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do 
niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika. 

2. Zmiana lub wycofanie oferty 
2.1. ZMIANA oferty powoduje automatycznie Wycofanie poprzednio złożonej oferty. 
2.2.     Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa 
3.1. Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowaw art. 222 ust. 5. 
3.2. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca składa w oddzielnym pliku 
na Platformie Zakupowej. 

            3.3. Wykonawca zobowiązany jest to w celu utrzymania w poufności informacji, przekazać je w  
            wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, pod rygorem nie uznania zastrzeżenia za skuteczne. 
 

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Składanie ofert 

1.1. Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej 
pod adresem     https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno  

 1.2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2022 roku o godz. 10:00. 

1.3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
       kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 
       komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 
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1.4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji 
wielkość pliku to maksymalnie 500 MB 

 
2. Otwarcie ofert 
2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2022 roku o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej. 

2.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 
2.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno   informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_Kepno  informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

XIII.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w FORMULARZU OFERTY 

sporządzonym wg wzoru Załącznika Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia ceny ofertowej brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Cena podana przez Wykonawcę winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami realizacji zamówienia stawianymi przez Zamawiającego. 

3. Cena ofertowa to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178). 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasady 

zaokrąglania- końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 
grosza). 

6.  Sposób zapłaty i rozliczeń za realizację przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy. 
7. Cena może być tylko jedna. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w 

tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
9. W ofercie, o której mowa w pkt. 8, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_Kepno
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powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 
kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 
 

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

1. Kryteria oceny ofert 
1.1 Przy wyborze i ocenie ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami: 
KRYTERIUM : Cena – 60% ( dla wszystkich pakietów) 
Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podanej przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY. 
Wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczona zostanie wg wzoru: 
 
                                               Cena oferty z najniższą ceną 
                    Ilość punktów = ------------------------------------- x 60 
                                                     Cena oferty badanej 
 
KRYTERIA POZACENOWE - 40% : 

 Dla pakietu nr 1 
   Okres gwarancji: 40% 
Gdzie: 
- okres gwarancji 24 miesiące – 20 pkt. 
- okres gwarancji 30 miesięcy – 30 pkt. 
- okres gwarancji 36 miesięcy – 40 pkt. 
 

 Dla pakietu nr 2 
1. Jakość –Parametry techniczne (oceniane): 20 % 
2. Okres gwarancji: 20% 
Gdzie: 
- okres gwarancji 24 miesiące – 20 pkt. 
- okres gwarancji 30 miesięcy – 30 pkt. 
- okres gwarancji 36 miesięcy – 40 pkt. 
 

 Wykaz parametrów podlegających ocenie wraz z wartością punktową podkryteriów określa załącznik nr 1B 
do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
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1.2 W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzony ranking złożonych ofert. 
1.3 Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej     
       wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz  

       spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
1.4. Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w pkt 1.3, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten 
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych 
wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1.5.Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt 1.4, w 
odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji 
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 
1.6 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert 
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
1.7 Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z 
najniższą ceną lub najniższym kosztem. 
1.8 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 1.7, zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 
1.9 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 
1.10 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena 
lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 
2. Ocena ofert 
2.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
dokumentach zamówienia. 
2.2 Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu 
lub oferta z najniższą ceną lub kosztem. 
 

XV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO  
         WYBORZE OFERTY W CELU  ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  
         PUBLICZNEGO. 
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1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, 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. 

2. W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia 
przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów 
wskazanych w pkt 1 w okolicznościach, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
8.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 

 

XVI.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  
          PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SRAWIE  
          ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do specyfikacji. 
 

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  
            WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
            PUBLICZNEGO 
1. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
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2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu 
na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Termin wniesienia odwołania] Odwołanie wnosi się: 
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest 
równa albo przekracza progi unijne; 
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi 
unijne. 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, 
których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił 
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wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania 
albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia 
z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia wtrybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia 
z wolnej ręki; 

2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
albo 
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które 
nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia 
z wolnej ręki; 

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 
 

XVIII .  RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie, ul. Szpitalna 7 , 63-600 Kępno, w imieniu którego działa Dyrektor Szpitala; 
2) W Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych- Anita  Lasota , z którym można kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych - telefonicznie : [62} 78 27 407 lub poprzez email: 
iodo@szpital.kepno.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu oraz aparatury medycznej dla 
SPZOZ w Kępnie –  ramach projektu „Program wszechstronnej rehabilitacji neurologicznej zwiększający 
szanse na powrót do pracy osób po udarze mózgu w SPZOZ w Kępnie” nr RPWP.06.06.01-30-0023/19-00 z 
dnia 29.07.2020 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej 6 Rynek pracy. Działania 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 
działania prozdrowotne.  Poddziałania 6.6.1. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez 
działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. 

numer : SPZOZ-ZP/12D/2022  (dane identyfikujące postępowanie - nazwa, numer) prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 
4) W przypadku gdy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty 
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budowlane określone są wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności w zakresie: poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę i/lub 
innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
5) Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z 
prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń. 

6)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawą PZP”. Ograniczenia 
zasady jawności, o których mowa wart. 74 ust. 3 i art.18 ust.3–6 ustawy PZP, stosuje się odpowiednio 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób 
gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 
rozpowszechnianiem. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia 
roszczeń wynikających z przepisów odrębnych; 
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
10) Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym 
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających 
na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy 
czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 
postępowania oraz jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa 
w art.18ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
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postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18 ust.1 
RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 
nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, 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; 
11) W odniesieniu do przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. c nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d 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; 
12) W odniesieniu do przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 
 

XIX.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
1.   Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 
2.   SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW  
      TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH ORAZ PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH KRYTERIUM OCENY OFERT)-  
       Załącznik Nr 1 A i załącznik nr 1B 
3.   Wzór umowy - Załącznik Nr 2 
4.   Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych- załącznik Nr 2a 

 
 
 
      Zatwierdzam: ……………………………………….. 
 


