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Rozdział I. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa Bemowo – Włochy  
ul. gen. M.C. Coopera 5, 01-315 Warszawa 
REGON: 017202242 
NIP: 5222586517 
Tel: 22 163 71 47 
Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.zozbemowo.pl 
Adres e-mail do Sekcji Zamówień Publicznych: przetarg@zozbemowo.pl 
Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 08:00 do godziny 15:00 
 

Rozdział II. SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ I ZWROTÓW UŻYWANYCH W SIWZ 
 
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wszystkich dokumentach z 
nią związanych  występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć: 

1. Ustawa - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 
1843 z późn.  zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie (dalej  ustawa 
lub  ustawa PZP lub ustawa pzp).;   

2. Rozporządzenie w sprawie dokumentów- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r.  poz. 1126) wraz z późniejszymi zmianami; 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – (dalej SIWZ lub specyfikacja) - niniejsza 
SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną część a także wszelkie 
zmiany oraz wyjaśnienia SIWZ; 

4. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego lub  podmioty te występujące wspólnie (w tym 
np. w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum) które ponoszą solidarnie odpowiedzialność za 
złożenie oferty, wniesienie wadium, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
wykonanie umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania 
gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Ww. solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie 
jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy w tym zawartych umów lub porozumień 
i dotyczy również rozliczenia się między podmiotami występującymi wspólnie i ich 
podwykonawcami; 

5. Oferta - złożony przez Wykonawcę zestaw dokumentów wymaganych przez Zamawiającego  
zawierający formularz Oferty oraz odpowiednie załączniki min. Formularze Kalkulacja 
Cenowa/Opis przedmiotu Zamówienia, oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ; 

6. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 oraz z 2018 r. poz. 
650); 

7. Pełnomocnictwo -  oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę  lub 
osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do 
reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - podpisania oferty albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) wraz z 
dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. 

 

Rozdział III. TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 
oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, 
poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP. 

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień  
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy PZP tj. o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 214 000 
euro. 

3. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18109812?unitId=art%283%29ust%281%29pkt%281%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18109812?unitId=art%283%29ust%282%29&cm=DOCUMENT


 

 

Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków ochrony indywidualnej. 
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają 

załączniki do SIWZ w szczególności: 
załącznik nr 1  – Formularz oferty 
załącznik nr 2A  – Wzór umowy (zadanie 1 i 2) 
Załącznik nr 2B – Wzór umowy (zadanie 3) 
załącznik nr 3/1 – Formularz Cenowy – zadanie 1 
załącznik nr 3/2 – Formularz Cenowy – zadanie 2 
załącznik nr 3/3 – Formularz Cenowy – zadanie 3 

 
3. Oznaczenie CPV: 18143000-3 Akcesoria ochronne 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 3 ZADANIA 

ZADANIE 1 dostawa rękawic nitrylowych  PRAWO OPCJI 

ZADANIE 2 dostawa rękawic lateksowych  PRAWO OPCJI 

ZADANIE 3 dostawa fartuchów flizelinowych PRAWO OPCJI 

  
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. 
 

5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI w zakresie opisanym w 
załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ. 

6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 
podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia 
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić w Formularzu Ofertowym. W 
przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić 
podwykonawcę wyłącznie za zgodą Zamawiającego na warunkach określonych w umowie. 

7. Wymagane terminy i warunki  płatności – podano w załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ.  
8. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji 

technicznych o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.  oraz odniesienia do marek, 
numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę  gdyby 
były wskazane przez Zamawiającego w SIWZ , mają właściwości wyłącznie opisowe, a nie ograniczające 
i mają na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych oczekiwanych  parametrów 
technicznych. Oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń i w każdym takim przypadku rozumie się, że  wskazaniu takiemu 
towarzyszą w niniejszej SIWZ wyrazy „lub równoważny”.  Zamawiający w takich przypadkach 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązaniom. Przez ofertę równoważną należy 
rozumieć zaoferowanie przez wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach funkcjonalno-
użytkowych, technicznych, jakościowych (wymagany standard), wytrzymałościowych, nie gorszych od 
wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach 
lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.  

9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego 
stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie poprzez 
złożenie odpowiednich  dokumentów, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia 
wymagania określone przez Zamawiającego  w stopniu nie gorszym oraz  zapewniają pełną integrację 
z systemami i urządzeniami którymi dysponuje  Zamawiający. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zaoferowaniu równoważnego 
asortymentu/urządzeń/przedmiotu zamówienia i jeżeli nic innego z oferty nie wynika, to rozumie się 
przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia 
zaproponowane w Opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ.  

11. W przypadku, gdy Zamawiający użył w Opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ normy, 
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, 
należy rozumieć je jako przykładowe. 

12. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie 
rozwiązań równoważnych opisanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ 
norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważne”. Wykonawca, 



 

który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego.  
W zakresie równoważności Zamawiający dodatkowo odsyła także do informacji zawartych w 
załączniku do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Rozdział V. TERMIN WYKONANIA:  
1. Umowa w zadaniach od 1 do 3 będzie realizowana przez 4 miesiące od daty podpisania umowy. 
2. Poszczególne dostawy – na podstawie zamówień jednostkowych składanych przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, realizowane będą w terminie wskazanym przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. 

3. Zamawiający przewiduje 3 dostawy w ramach zawartych umów. 
4. Dostawy wraz z rozładowaniem towaru odbywać się będą do siedziby Zamawiającego w godzinach 

pracy tj. od 8.00 do 11.00. Odbioru dokonywać będzie osoba upoważniona. Pracownik w chwili 
odbioru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym 
zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań 
zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu 
jego zawartości. 

 

Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: 
 
1.1. KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI 

ZAWODOWEJ  - nie określa się warunku; 
 

1.2. SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ - nie określa się warunku; 
 
1.3. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ – poprzez przedstawienie wykazu dostaw 

lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 lub usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie: 
 

Zadanie 1 – min. 1 dostawa rękawiczek medycznych  o wartości brutto min. 100.000,00 zł 

Zadanie 2 – min. 1 dostawa rękawiczek medycznych  o wartości brutto min. 15.000,00 zł 

Zadanie 3 – min. 1 dostawa fartuchów flizelinowych  o wartości brutto min. 50.000,00 zł 

 
2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt. 1 oraz braku podstaw do 

wykluczenia nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, 
których wykaz został określony w Rozdziale VIII  niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3. Na podstawie art. 22d ust. 2 ustawy  PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Rozdział VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy 

PZP.  
2. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  1 ustawy: 
2.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu 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 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 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 r. – Prawo upadłościowe 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); 

 

Rozdział VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA  

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w oryginale   aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie  własne (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca:  

1.1. Nie podlega wykluczeniu, 

1.2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie  3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej  informacji dotyczącej  złożonych ofert o której mowa w art. 

86 ust.5 ustawy PZP. 

2.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o 

której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, (można złożyć według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz z oświadczeniem wykonawca może przedłożyć dokumenty 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie składa każdy z  wykonawców. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia w wyznaczonym  nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy 

PZP. Dokumenty wskazane w pkt 4. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego, składa 

następujące oświadczenia lub dokumenty: 

4.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

4.2. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 lub usługi zostały wykonane 
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie (zgodnie z rozdziałem VI pkt. 1.3): 
 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 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 

2017 r. poz. 570 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. 

oświadczeń lub dokumentów w ww. bazach danych. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

Rozdział IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (min. SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA) 

 
1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 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, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem.  W 
formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała 
prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi 
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna 
dokładnie określać zakres umocowania; 

2. Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, uznaje się również złożenie umowy 
regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie do reprezentowania 
podmiotów występujących wspólnie (uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące wykonawcy.  

4. Poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również 

wspólników spółki cywilnej. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 

ust.1 ustawy Pzp. (przesłanki obligatoryjne wykluczenia) oraz o których mowa w art. 24 ust.5 

ustawy Pzp. (przesłanki fakultatywne wykluczenia- które wskazano w niniejszej SIWZ), 

natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z 

ROZDZIAŁEM VI niniejszej SIWZ – warunki udziału w postępowaniu. 

6. Oświadczenie własne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału i brak podstaw do 

wykluczenia. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23. ustawy Pzp. składa każdy z wykonawców.  

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są oni 

zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające 

spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia, przy czym:  

8.1. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału składa 

odpowiednio wykonawca/wykonawcy który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku 

w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej SIWZ.  

8.2. dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z 

wykonawców.  

9. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia 

dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) 

stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział X. KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku 

polskim. 
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących 
formy pisemnej opisanych poniżej w punkcie 7. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane są przy pomocy środków 
komunikacji elektronicznej. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

4. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną na adres: 
przetarg@zozbemowo.pl.   



 

5. Zamawiający preferuje korespondencję drogą elektroniczną. Wnioski o wyjaśnienie treści 
specyfikacji należy przesyłać na adres e-mailowy podany w pkt. 4 niniejszego rozdziału w formie 
umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu (wersja edytowalna). W 
przypadku przesłania pisma drogą elektroniczną nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą. 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7. Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z  
załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot 
zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do 
wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której  mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy/informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, 
pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego. 

8. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może 
skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we 
właściwym terminie. 

9. Osobą uprawnioną do kontaktowania  się z wykonawcami jest: Michał Kowalski 
10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
 

Rozdział XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - Wadium nie jest wymagane 
 

Rozdział XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Okres związania rozpoczyna 

bieg wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 30 dni. Odmowa skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wymagania podstawowe: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4) Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ lub według 

wzorów. 

5) Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia 

i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego; 

2. Forma oferty - wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów 

1) Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie 

długopisem lub nieścieralnym atramentem w sposób gwarantujący jej odczytanie. 

2) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były  

ponumerowane według formuły numer strony/ilość wszystkich stron. 

3) Zaleca się sporządzenie spisu treści zawierającego wykaz dokumentów wchodzących w skład 

oferty. 

4) Zaleca się zabezpieczenie oferty przed zdekompletowaniem poprzez jej zszycie lub zbindowanie. 

5) Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone 

podpisem osoby podpisującej ofertę. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  



 

7) Oświadczenia  lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 

czerwca 2020 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2020 poz. 1282), zwanym dalej 

„rozporządzeniem” należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

8) Wykonawca który polega na zdolnościach  innych podmiotów przedstawia zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia - w oryginale. 

9) 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. 

10) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

11) Poświadczenie za zgodność z oryginałem  powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu lub 

oświadczenia za zgodność z oryginałem). 

3. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 

Dokumenty stanowiące treść oferty składane w terminie złożenia oferty  - w oryginale: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty  zawierający informacje na podstawie których 

Zamawiający dokona oceny oferty w kryteriach oceny ofert – załącznik nr 2 do SIWZ, 

2) Wypełnione i podpisane Kalkulacje Cenowe – załączniki od nr 3-…. do 3-…. do SIWZ, 
3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia w 

terminie złożenia oferty - w oryginale:  
4) oświadczenie  własne według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ o którym mowa w 

Rozdziale VIII pkt.1.  SIWZ.  

 
Dokumenty formalne identyfikujące Wykonawcę – odpowiednio jeśli dotyczy: Pełnomocnictwo do 

reprezentowania wykonawcy  w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych 

w ofercie, (jeśli dotyczy). 

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, (jeśli 

dotyczy), 

Pełnomocnictwa/umowy o współdziałaniu należy złożyć w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopi, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.  

Pełnomocnictwa/umowy o współdziałaniu sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz 

z tłumaczeniem na język polski.  

6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub 

dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego: Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie Wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia niżej 

wymienione oświadczenia i  dokumenty: 

Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VIII. pkt 4. SIWZ 



 

 

4. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003r., 

nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: 

„DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

Rozdział XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 12.11.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego, 01-315 Warszawa, ul. gen. M.C. Coopera 5, II piętro, pokój 323, Sekcja 

Zamówień Publicznych.  

2. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz 

zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być 

zaadresowana/oznaczona według poniższego wzoru:  

Adresat:  

SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy  

Sekcja Zamówień Publicznych 

II piętro, pokój 323  

ul. gen. M.C. Coopera 5, 01-315 Warszawa 

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego: dostawa środków ochrony indywidualnej 

ZADANIE ……… 

Numer postępowania: 13/PN/D/2020 

Nie otwierać przed……….…2020r. godz. ……….(datę i godzinę otwarcia wypełnia Wykonawca) 

Nazwa (imię, nazwisko) i adres Wykonawcy:…………….…………. (wypełnia Wykonawca) 

 

3. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. W 

przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o tym co i 

jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. Całość powinna być 

złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. W przypadku wycofania oferty wykonawca 

winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert 

zamawiający sprawdzi skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami 

złożonymi w ofercie, której dotyczy zmiana. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje 

w niej zawarte nie zostaną odczytane – zostanie ona zwrócona wykonawcy bez otwierania. Ofertę 

złożoną po terminie zamawiający zwraca wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust.2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, za zaliczeniem pocztowym. 

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.11.2020 r. Sesja otwarcia ofert rozpocznie się o 

godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego pok. 325 – sala konferencyjna.  

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.zozbemowo.pl 

informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

Rozdział XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cenę oferty należy obliczyć według wzoru podanego w Załącznikach od nr 3-1 do nr 3-3 do SIWZ 

– KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   

2. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień 

składania ofert. 

3. Cenę oferty brutto (z VAT) należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę 

oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 

0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Cenę należy podać w PLN. 



 

4. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano 

cenę netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile 

wykonawca podał prawidłową ilość oferowanych produktów. 

5. W przypadku złożenia oferty, 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. W takim przypadku wykonawca podaje 

w ofercie „cenę netto” nie zawierającą  podatku VAT. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb 

transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL522-25-86-517. 

6. W ofercie Wykonawca wskazuje jaki jest jego aktualny status podatnika VAT. W przypadku nie 

podania przez Wykonawcę informacji o której mowa powyżej, Zamawiający na podstawie 

identyfikatora podatkowego NIP Wykonawcy uzna, że status podatnika VAT jest zgodny z informacją  

dostępną w ogólnodostępnej bazie w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności podanej informacji przez Wykonawcę z ogólnodostępną bazą 

w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów Zamawiający ma prawo żądać od 

Wykonawcy wyjaśnień w tym zakresie.   

Rozdział XVII.    OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW. 
WYJAŚNIANIE OFERT. POPRAWIANIE OMYŁEK. 

 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Lp Kryterium Waga 
kryterium 

                                       Zasady oceny  
(ilość pkt zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) 

1.  Cena 
(C) 

  60% Maksymalną liczbę punktów WPC = 60 punktów w tym kryterium  otrzyma oferta 
z najniższą ceną, pozostałe oferty otrzymają punkty przy zastosowaniu wzoru: 

                                                Cmin 

                             WPC = --------------------- x 60% x100 
                                                                COB 

gdzie: 
WPC – wartość punktowa w kryterium Cena  
Cmin – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert 
COB – cena brutto  oferty badanej 

2 Termin 
Dostaw 
(TD)              

40%  

Ocena ofert w kryterium Termin dostaw (TD) 

Lp.  Podkryterium – cecha przedmiotu zamówienia Skala punktów 

1 Do 2 dni roboczych 40 pkt 

2 Od 3 do 4 dni roboczych 20 pkt 

3 5 dni roboczych 0 pkt 

 Suma max. = 40 pkt 

Termin dostaw  

Maksymalna liczba punktów, jaka może być przyznana ocenianej ofercie w 
kryterium Termin dostaw (TD) to 40 pkt. Przez dni robocze rozumie się dni od 
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta: Cena + Termin dostaw =  100 pkt; 1%=1 pkt 

 

2. Obliczenia w kryterium Cena  dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu 

zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest 

większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra 



 

po przecinku jest mniejsza  od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega 

zmianie.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

4. W przypadku braku złożenia w ofercie informacji dotyczącej obowiązku podatkowego lub złożenia 

informacji sprzecznej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia czy wobec oferty 

Wykonawcy zachodzą podstawy do poprawy omyłek polegających na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty lub 

do odrzucenia oferty jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli ze specyfiki 

przedmiotu zamówienia lub właściwości Wykonawcy składającego ofertę nie wynika, że wybór oferty 

nakłada na Zamawiającego obowiązek podatkowy, Zamawiający nie ma obowiązku wzywania 

Wykonawcy do składania wyjaśnień w tym zakresie.  

5. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży oświadczenia dotyczącego części zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom – traktowane to będzie jako deklaracja wykonania przedmiotu 

zamówienia bez udziału  podwykonawców. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając 

o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Omyłki  zostaną  poprawione przez zamawiającego  m. in. w następujący sposób:  

d. w przypadku rozbieżności między cenami  podanymi słownie oraz w liczbach, wersję 

obowiązującą stanowi cena  podana słownie dla ceny jednostkowej netto. Pozostałe ceny 

zostaną dostosowane. 

e. w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną jednostkową a ceną sumaryczną uzyskaną przez 

mnożenie ceny jednostkowej i ilości, wersję obowiązującą stanowi cena jednostkowa netto, 

a cena całościowa zostanie poprawiona, chyba że w opinii zamawiającego w cenie 

jednostkowej nastąpiło oczywiste przestawienie znaku dziesiętnego, w którym to przypadku 

wersję obowiązującą stanowi cena sumaryczna, a cena jednostkowa zostanie poprawiona.  

 

Rozdział XVIII. FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do 

zawarcia  umowy na warunkach określonych w załącznikach nr 2A i  nr 2B do SIWZ. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

3. W umowie regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

wykonawcy wskażą: 

a) sposób reprezentacji wykonawców wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem 

umowy zawartej z Zamawiającym, w zakresie: podpisania umowy z Zamawiającym, 

podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od Zamawiającego, wyznaczania osób 

do kontaktów z Zamawiającym, realizowania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji 

jakości lub rękojmi za wady; 

b) wykonawcę upoważnionego do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami na 

podstawie, których Zamawiający będzie dokonywał zapłaty i do otrzymywania płatności od 

Zamawiającego;  

c) zawarte będzie oświadczenie że wszyscy Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy  zawartej z Zamawiającym; 

Umowa może nie zawierać powyższych postanowień, jeżeli z innych dokumentów Wykonawcy 

złożonych Zamawiającemu (np. pełnomocnictw, oświadczeń) wynikać będzie, że spełnione 

zostały powyższe wymagania. 



 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, prowadzi działalność gospodarczą jako 

osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać: 

miejsce (adres) zamieszkania oraz nr PESEL. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną , zobowiązany jest przed 

podpisaniem umowy podać: miejsce (adres) zamieszkania oraz nr PESEL. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy jest on 

zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć, na żądanie Zamawiającego umowę z 

Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności. 

7. W przypadku nie wskazania w formularzu oferty nr rachunku bankowego Wykonawcy na 

potrzeby rozliczeń za realizację zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem 

umowy podać swój numer rachunku. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę(y), które będą podpisywały  umowę ze strony 

Wykonawcy: Imię i nazwisko oraz stanowisko/funkcję.  

9. W przypadku podpisywania umowy przez Pełnomocnika – wymagane jest doręczenie 

Zamawiającemu pełnomocnictwa – o ile nie zostało złożone w ofercie. 

10. Dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale wybrany Wykonawca powinien 

dostarczyć do Sekcji Zamówień Publicznych we wskazanym w zawiadomieniu o wyborze 

oferty terminie. 

11. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę, z nałożonych przez Zamawiającego 

obowiązków, o których mowa w niniejszym rozdziale Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla 

się od zawarcia umowy i zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

12. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego. 

13. Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana do podpisu. 

14. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE  PO 
ZAWARCIU UMOWY: Nie dotyczy. 

 

Rozdział XX. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY 

Wzory umów stanowią załączniki nr 2A i nr 2B do SIWZ 

Rozdział XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej , 

jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia doznał lub może  doznać uszczerbku w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI  Prawa zamówień 

publicznych- „środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na 

wyroki zespołu arbitrów oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie 

odwoławcze.  Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio 

analizując Prawo zamówień publicznych – art.179 do 198. 

3. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jest: Krajowa Izba Odwoławcza  ul. Postępu 17a , 02-676 Warszawa. Informacje na 

temat składania odwołań można uzyskać w: Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień 

Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa tel. (22) 458-78-01 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane winny sposób - w przypadku, gdy 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 



 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie  

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie 

internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8; 

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się: 

    - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

 

Rozdział XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, ul. gen. M.C. Coopera 5, 01-315 Warszawa; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w SZPZLO Warszawa Bemowo jest Pan Piotr 
Dradrach, kontakt:  e-mail odo@zozbemowo.pl, telefon 22 163 71 10; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

d) 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. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”;   

e) 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; 

f) 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;   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) 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; 

i) 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. 

 

 

 

 



 

Rozdział XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp, a także przepisy 

aktów wykonawczych do ustawy. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp. Nie stanowią inaczej. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Wzór umowy dla zadań 1 i 2 – Załącznik nr 2A do SIWZ 

3. Wzór umowy dla zadania 3 – Załącznik nr 2B do SIWZ 

4. Kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) dla zadania nr 1 – Załącznik nr 3-1 do SIWZ 

5. Kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) dla zadania nr 2 – Załącznik nr 3-2 do SIWZ 

6. Kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) dla zadania nr 3 – Załącznik nr 3-3 do SIWZ 

7. Oświadczenie o grupie kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ 

8. Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ 

9. Wykaz dostaw – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

 

ZATWIERDZAM 

Dyrektor 

Paweł Dorosz 


