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Znak sprawy: ACS/01/2022/TP2                                                              Bytom, dnia 29.03.2022 r. 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. 
Plac Akademicki 17 

41-902 Bytom 
Telefon: (32) 395 60 00 

NIP: 634-10-06-053 
https://www.acstom.bytom.pl 
e-mail: dzp@acstom.bytom.pl 

 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 
(dalej: SWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 
art. 275 pkt 2 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi 
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej Pzp na dostawę pn.: 

 

„Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych” 
 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu  
środków komunikacji elektronicznej.  

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

 
 
 
 
 

Zatwierdzam: 
 

Prezes Zarządu 
 

mgr Agnieszka Kozak 
....................................................... 
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I. Dane Zamawiającego 

Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. 
Plac Akademicki 17 
41-902 Bytom 
Telefon: (32) 395 60 00 
Kom. 505-45-65-17 
NIP: 634-10-06-053 
Godziny pracy: 8.00 – 15.30 od poniedziałku do piątku 

Adres poczty elektronicznej: dzp@acstom.bytom.pl 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://www.bip.acstom.bytom.pl/index.php?id=214 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie  
art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia 
negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp, 
które podlegać będą ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji 
Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych. 

3. Negocjacje, o których mowa powyżej nie będą mogły prowadzić do zmiany SWZ oraz będą 
dotyczyć wyłącznie tych elementów oferty, które podlegać będą ocenie w ramach kryteriów 
oceny ofert, o których mowa w rozdziale XX SWZ. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do 
negocjacji stosując kryterium ceny. 

5. Zamawiający zaprosi do negocjacji, o ile będą prowadzone, trzech Wykonawców, których 
oferty nie podlegać będą odrzuceniu i zostaną ocenione najwyżej na podstawie kryterium 
ceny. Do negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy zaoferują najniższą cenę. 

6. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty 
niepodlegające odrzuceniu, będzie mniejsza niż trzy, Zamawiający będzie kontynuował 
postępowanie. 

7. Jeżeli Zamawiający uzna po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, dokona 
wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w 
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

8. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty, o Wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 
kryterium ofert i łącznej punktacji; 

2) których oferty zostały odrzucone; 
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3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich oferentom 
w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa 
w art. 288 ust. 1 Pzp 

9.  Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia 
negocjacji oraz kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 
ulepszenia treści ofert. 

10. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny. Zamawiający udostępni oferty wraz 
z załącznikami złożone  odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu 
ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia. 

11. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostaną odrzucone, o zakończeniu negocjacji 
oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych. 

12. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu 
potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym, że termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni od 
dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych. 

13. Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę dodatkową, która zawierać będzie nowe propozycje 
w zakresie treści oferty podlegającej ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych 
przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie będzie mogła być 
mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji 
niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać 
Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze 
propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 
negocjacji. Oferta dodatkowa, która będzie mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów 
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu podlegać będzie odrzuceniu. 

 

III. Informacje ogólne 

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych/                                        
e-Zamówienia, na stronie internetowej Zamawiającego 
https://www.bip.acstom.bytom.pl/index.php?id=214 oraz na stronie 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

2. Wymagane jest złożenie oferty oraz oświadczenia o których mowa w art. 125 ust 1 Ustawy 
Pzp w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z wykonawcami, niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert). 

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych lub 
konkursie. 
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6.  Komunikacja ustna dopuszczalna jest tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, 
potwierdzenia zainteresowania.  

7. Wymagane jest złożenie oferty oraz oświadczenia o których mowa w art. 125 ust 1 Ustawy 
Pzp w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: 

1) nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp; 

2) nie zastrzega dostępu do dokumentów zamówienia; 

3) nie wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego 
modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie 
dostępne; 

4) nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych; 

5) dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednego lub  
kilku Pakietów. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach danego Pakietu; 

6) nie ogranicza liczby części (pakietów) zamówienia, którą można udzielić jednemu 
wykonawcy; 

7) nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu 
zamówienia; 

8) nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp;  

9) nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

10) nie wymaga wadium; 

11) nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

12) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 

13) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 

14) nie przewiduje odbycia wizji lokalnej; 

15) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, rozliczenia między Zamawiającym 
a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

16) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 

17) nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie art. 95 ustawy Pzp; 

18) nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp; 

19) nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8; 

20) nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań na podstawie art. 60 pkt 1 oraz art. 121 pkt 1 ustawy Pzp; 

21) wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania  nazw podwykonawców  (patrz załącznik nr 1 do 
specyfikacji); 
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22) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia.  

9.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji.  

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych 
z podziałem na następujące części: 

Pakiet 1 – Rękawice leteksowe, 
Pakiet 2 – Rękawice nitrylowe, 
Pakiet 3 - Rękawice chirurgiczne lateksowe, 
Pakiet 4 – Rękawice nitrylowe chlorowane. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na poszczególne części 
zamówienia). Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jeden pakiet lub więcej pakietów. 
Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części (Pakiety) zamówienia określone 
w Załączniku nr 2 – w Formularzu asortymentowo- cenowym.  

Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danego pakietu 
Zamówienia. 

3. Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania 
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.o o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 186). 

4. Muszą być fabrycznie nowe, w opakowaniach zamkniętych oryginalnie, w stanie nadającym 
się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem  

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera Załącznik nr 2 Formularz 
asortymentowo-cenowy do SWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami 
treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania 
Wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy 
i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy).  

6. W przypadku użycia w SWZ oraz jego załącznikach, opisie przedmiotu zamówienia znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie Ustawą Pzp. Produktem równoważnym są 
produkty o tym samym składzie, dawce, jak dla produktu referencyjnego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kwoty maksymalnego 
wynagrodzenia i w konsekwencji obniżenia maksymalnej wartości Przedmiotu Umowy 
o 40 %. Tym samym minimalna wartość świadczenia ze strony Zamawiającego w przypadku 
zaoferowania towaru zgodnego z wymogami SWZ i umową wynosi 60% wartości 
maksymalnej Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków 
finansowych spowodowanych takim zmniejszeniem, a Wykonawcy z tego tytułu nie służą 
wobec Zamawiającego żadne roszczenia. 

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami, w sposób nie oddziałujący negatywnie na 
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przydatność oraz walory użytkowe i jakościowe, na własny koszt w terminach, asortymencie 
i ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, o ile to jest wymagane. 

9. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki 
przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
dostawę i jakość dostarczanego towaru. 

10. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi 
Wykonawca. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i wniesienia przedmiotu zamówienia na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, tj. Plac Akademicki 17, 41-902 
Bytom, na własne ryzyko i koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi 
kosztami. 

12. Termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 4 dni od dnia złożenia 
zamówienia. Termin ten podlega ocenie jako jedno z Kryteriów oceny. 

13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty, których termin przydatności (dla 
asortymentów posiadających ograniczony okres użycia) nie będzie krótszy niż 12 miesięcy 
licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Dostawy produktów z krótszym terminem 
ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi 
wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

14. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we Wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

15. Wykonawca musi zagwarantować Zamawiającemu bezpieczeństwo ochrony danych, 
rzetelność, terminowość realizacji zleceń oraz sprawność w działaniu.   

16. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień publicznych (CPV)  

18424300-0 Rękawice jednorazowe 
33141420-0 Rękawice chirurgiczne 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od zawarcia umowy. 

 

VI. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych  

1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego 
wymagania, cechy lub kryteria, niezbędne do przeprowadzenia postępowania Zamawiający 
żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków 
dowodowych: 

1) Próbki oferowanych wyrobów (bezzwrotnie) w ilościach określonych w Załączniku nr 5 SWZ 
służące do oceny jakości. 

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane wyroby wymagań w zakresie 
w jakim jest to niezbędne do potwierdzenia zgodności zaoferowanych wyrobów z opisem 
przedmiotu zamówienia np. katalogu lub jego części, folder lub ulotka informacyjna 
z opisem technicznym danego wyrobu. 
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3) Oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie 
niezbędne certyfikaty, atesty bądź aprobaty właściwych urzędów oraz że jest wolny od wad 
oraz oświadczenie, że na każde żądanie Zamawiającego w/w dokumenty zostaną  okazane 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wezwania przez Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub 
uzupełnienia. 

3. Zamawiający nie wzywa 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 pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

4. Wymagane w SWZ próbki winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w wersji 
fizycznej zgodnie z Rozdziałem XII ust. 2 pkt 4) SWZ. 

VII. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców - Warunki udziału w postępowaniu 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

  Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

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

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów . 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
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4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ww. pkt. 3, winno 
potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winien określać w szczególności: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy 
udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 
terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby.  

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 
ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z 
katalogiem dokumentów określonych w SWZ. 

 

VIII. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców - Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 
2, 5 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 
ust. 2 Pzp.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa  
w art. 110 ust. 2 Pzp., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 
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IX. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą przez wykonawcę w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
wykluczenia 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składają odrębnie: 

3.1. Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

3.2. podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca, celem 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje 
zasoby Wykonawcy. 

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

4.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 
potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, 

4.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów 
opisanych w pkt. 4.1, 

4.3. zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale X, pkt. 3 SWZ w przypadku polegania na 
zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy, 

4.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, 

b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt 5 SWZ (Zamawiający dopuszcza 
złożenia tego oświadczenia na Formularzu ofertowym); lub jako dodatkowy załącznik 
do oferty. 
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5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4.1, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

6. Zapisy pkt 4.2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. Zapisy pkt 4.1, 4.2 i pkt 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy p.z.p. lub 
Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

a. Dokumenty o których mowa w pkt 4.1. powyżej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed ich złożeniem. 

b. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ww. pkt–składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona 
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

Dokumenty/dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem. 

FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

9. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod  
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p, podmiotowe środki 
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy 
p.z.p, zwane dalej w niniejszym rozdziale „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego 
zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w 
art. 94 ust. 2 ustawy p.z.p, 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. 2020 poz. 346, 
568, 695, 1517 i 2320). 

11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 11, 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. 
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12. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub 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 p.z.p lub 
Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane 
dalej w niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 
reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub Podwykonawca, zwane dalej w niniejszym rozdziale „upoważnionymi 
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,, 
dokonuje w przypadku: 

15.1. 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 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

15.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

15.3. innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

15.4. poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt. 16, może dokonać również notariusz; 

15.5. 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. 

15.6. podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy p.z.p, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 
środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

15.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w 
art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, 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, podpisem zaufanym lub podpisem 
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osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  z dokumentem w 
postaci papierowej. 

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt. 19, dokonuje w przypadku: 

16.1. 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; 

16.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy Pzp., lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio 
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

16.3. pełnomocnictwa – mocodawca. 

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt. 18, może dokonać również notariusz. 

18. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 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. 

19. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

19.1 są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie  
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 
na informatycznym nośniku danych; 

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

19.3 umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku; 

19.4 zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści  
i kontekstu zapisanych informacji. 

 

X. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasadach opisanych w art. 118 - 123 ustawy p.z.p., polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na 
zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego  swoje zasoby na 
potrzeby wykonywania danego zamówienia publicznego lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ). 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w rozdziale VII SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby.  

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX 
pkt. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie 
z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ  (art. 125 ust. 5 p.z.p). 

XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/ Konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 



 

Strona 14 z 28 

Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie 
z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, 
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej  
lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2  
ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te 
uprawnienia są wymagane. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy 
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 

XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
kontaktował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej  

1. Informacje ogólne 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 
poczty elektronicznej. 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza 
do komunikacji. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń raz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini 
Portal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
(ePUAP). 

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert 
i składania ofert dodatkowych). 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 
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„Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem postępowania. 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej (dzp@acstom.bytom.pl). 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email: dzp@acstom.bytom.pl 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

Dokumenty przekazywane przez E-puap (oferta wraz z załącznikami) Wykonawca musi 
złożyć w formie elektronicznej - podpisane podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej podpisane profilem zaufanym lub podpisem osobistym a dopiero później 
należy dokumenty zaszyfrować na mini portalu i zaszyfrowane z plikami źródłowymi 
przesłać przez E-puap na skrzynkę Zamawiającego. 

4) Próbki wyszczególnione w SWZ należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na 
adres Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Bytomiu przy Placu Akademickim 17, Kancelaria, piętro III, pokój 322, wyraźnie 
oznaczone, że są to próbki do postępowania, nazwa i nr sprawy oraz NIE OTWIERAĆ przed 
dniem otwarcia. 

Próbki należy złożyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 

 

XIII. Udzielenie wyjaśnień dotyczących SWZ 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

- w zakresie merytorycznym: Sabina Wawoczny, e-mail: swawoczny@acstom.bytom.pl 

- w zakresie proceduralnym: Monika Sadlak, e-mail: dzp@acstom.bytom.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
otwarcia ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 
w ww. ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

4. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ww. ust. 1, to 
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
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zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 
i złożenia ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie SWZ. 

6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) będzie udostępniał na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródeł zapytania. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz 
https://www.bip.acstom.bytom.pl/index.php?id=214  

8. W przypadku gdy zmiana treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań prowadzi do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 Pzp. 

XIV. Instrukcja dla Wykonawcy 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz 
z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie składanego Pakietu, który stanowi 
załącznik nr 2 do SWZ; 

2) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ; 

3) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VI SWZ; 

4) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

5) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 5 SWZ (jeżeli dotyczy); 

6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa 
(jeżeli dotyczy); 

3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku "dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem, 

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika", 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 
pośrednictwem formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu (sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu), 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien być czytelny, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych (pdf, doc, 
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docx, rtf, odt, xls, xlsx.) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  

8. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. Wszystkie załączniki winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub osobę/ osoby 
upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,  

10. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 
Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, 
złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem. 

11. Ofertę należy złożyć w oryginale w wersji elektronicznej wszelkie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. póz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w wydzielonym (osobnym) pliku wraz z 
jednoczesnym oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 
z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 

12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty.  

13. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XV. Sposób obliczania ceny 

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z podaniem 
stawki podatku VAT, zgodnie ze wzorem Formularza asortymentowo-cenowego, stanowiącego 
Załącznik nr 2 do SWZ oraz przeniesiona do Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 
nr 1 do SWZ. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia. 

3. Cena może być tylko jedna. 

4. Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op. = wartość zamówienia brutto dla danej 
pozycji Formularza asortymentowo - cenowego. 
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5. Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (łączna cena ofertowa). 

6. Łączna cena ofertowa brutto powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. W razie braku zapisu miejsc po przecinku Zamawiający uzna, 
że podano tam cyfry "00". 

7. Zaoferowana przez Wykonawcę łączna cena ofertowa brutto nie będzie podlegała waloryzacji 
w trakcie realizacji zamówienia. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że 
wybór jego 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.  

10. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych Zamawiający poprawi je  stosując 
zasady arytmetyki tj. poprawi iloczyn ceny jednostkowej netto za asortyment danego rodzaju 
oraz szacunkowej (orientacyjnej) ilości i/lub sumę w/w iloczynów, przyjmując za prawidłowe 
ceny jednostkowe netto. 

 

XVI. Wadium 

W postępowaniu nie jest przewidziane wadium. 

 

XVII. Termin składania ofert 

1. Oferty należy składać w terminie do 07.04.2022r. do godz. 11:00. 

Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie ofert nie będzie możliwe.  

Uwaga! O terminie złożenia ofert decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas 
rozpoczęcia jej wprowadzenia. 

2. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp które składa 
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 
archiwum (ZIP). 

3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest 
na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 
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XVIII. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert odbywać się będzie za pośrednictwem miniPortalu nastąpi dnia 07.04.2022r. 
o godz. 12:00. 

2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli 
wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.  

3. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
załogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 
do odszyfrowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert zgodnie z art. 222 ust 4 Pzp, udostępniana 
stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o 

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do protokołu 
Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania z tym, że oferty wraz z załącznikami są jawne od chwili ich otwarcia z 
uwzględnieniem art. 74 ust. 2 pkt 1 Ustawy Pzp. 

 

XIX.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 06.05.2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w ww. ust. 1, Zamawiający zwraca się jednokrotnie do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego 
okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żądał wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ww. ust. 1 następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 
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XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena  60 % 

2 Jakość 20 % 

3 Termin dostawy 20 % 

 

2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
 

Kryterium 1: Cena (X1) 
  Ocena złożonych ofert w kryterium K1 - Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru:  
 
       max. 60 pkt 
                              cena najniższa 
        Ilość pkt (X1) = -------------------- x 60% (waga kryterium)  x 100 
                                    cena badana 

 
Kryterium 2:  Jakość (X2) 
Ocena złożonych ofert  w kryterium K2 - Jakość oceniana będzie indywidualnie przez 
członków Komisji w skali 0-20 pkt na podstawie przekazanych do testów próbek – 
wg następujących parametrów: 

 
Pakiet 1, pozycja 1 – Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane 
 

Lp. Parametr Sposób/forma 
weryfikacji 

Liczba punktów 
w zależności od 

parametru 
1 Odporność na uszkodzenia mechaniczne 

(rozdarcie, zakłucie) 
próbka TAK – 5 

NIE – 0   
2 Rozciągliwość i elastyczność próbka TAK – 5 

NIE – 0   
3 Brak występowania reakcji alergicznych próbka TAK – 5 

NIE – 0   
4 Łatwość wyjmowania rękawiczek z 

opakowania 
próbka TAK – 5 

NIE – 0   
 
Pakiet 1, pozycja 2 – Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe 

Lp. Parametr Sposób/forma 
weryfikacji 

Liczba punktów 
w zależności od 

parametru 
1 Odporność na uszkodzenia mechaniczne 

(rozdarcie, zakłucie) 
próbka TAK – 5 

NIE – 0   
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2 Rozciągliwość i elastyczność próbka TAK – 5 
NIE – 0   

3 Brak występowania reakcji alergicznych próbka TAK – 5 
NIE – 0   

4 Łatwość wyjmowania rękawiczek z 
opakowania 

próbka TAK – 5 
NIE – 0   

 
 

Pakiet 2 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe 
 

Lp. Parametr Sposób/forma 
weryfikacji 

Liczba punktów 
w zależności od 

parametru 
1 Odporność na uszkodzenia mechaniczne 

(rozdarcie, zakłucie) 
próbka TAK – 4 

NIE – 0   
2 Rozciągliwość i elastyczność próbka TAK – 4 

NIE – 0   
3 Brak występowania reakcji alergicznych próbka TAK – 4 

NIE – 0   
4 Łatwość wyjmowania rękawiczek z 

opakowania 
próbka TAK – 4 

NIE – 0   
5 Odporność na preparaty dezynfekcyjne / 

chemiczne 
próbka TAK – 4 

NIE – 0   
 
Pakiet 3, pozycja 1 – Rękawice chirurgiczne bezpudrowe 
 

Lp. Parametr Sposób/forma 
weryfikacji 

Liczba punktów 
w zależności od 

parametru 
1 Łatwość otwierania opakowania próbka TAK – 5 

NIE – 0   
2 Odporność na uszkodzenia mechaniczne 

(rozdarcie, zakłucie) 
próbka TAK – 5 

NIE – 0   
3 Rozciągliwość i elastyczność próbka TAK – 5 

NIE – 0   
4 Brak występowania reakcji alergicznych próbka TAK – 5 

NIE – 0   
 
Pakiet 3, pozycja 2 – Rękawice chirurgiczne lekko pudrowane 

Lp. Parametr Sposób/forma 
weryfikacji 

Liczba punktów 
w zależności od 

parametru 
1 Łatwość otwierania opakowania próbka TAK – 5 

NIE – 0   
2 Odporność na uszkodzenia mechaniczne 

(rozdarcie, zakłucie) 
próbka TAK – 5 

NIE – 0   
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3 Rozciągliwość i elastyczność próbka TAK – 5 
NIE – 0   

4 Brak występowania reakcji alergicznych próbka TAK – 5 
NIE – 0   

 
Pakiet 4 – Rękawice nitrylowe chlorowane 
 

Lp. Parametr Sposób/forma 
weryfikacji 

Liczba punktów 
w zależności od 

parametru 
1 Odporność na uszkodzenia mechaniczne 

(rozdarcie, zakłucie) 
próbka TAK – 4 

NIE – 0   
2 Rozciągliwość i elastyczność próbka TAK – 4 

NIE – 0   
3 Brak występowania reakcji alergicznych próbka TAK – 4 

NIE – 0   
4 Łatwość wyjmowania rękawiczek z 

opakowania 
próbka TAK – 4 

NIE – 0   
5 Odporność na preparaty dezynfekcyjne / 

chemiczne 
próbka TAK – 4 

NIE – 0   
 
Kryterium 3:  Termin dostawy (X3) 
Ocena złożonych ofert  w kryterium K3 – Termin dostawy zostanie dokonana w skali               
0-20 pkt na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym 
  
  max. 20 pkt 
 

Lp. Termin dostawy Ilość punktów 

1. 4 dni  0 pkt 

2. 3 dni  10 pkt 

3. 2 dni lub mniej 20 pkt 
 
Termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 dni.  
Wykonawca może zaproponować termin dostawy wyłącznie w pełnych dniach. 
W przypadku jeżeli Wykonawca: 
- zaproponuje termin dostawy krótszy niż 2 dni na potrzeby wyliczenia wagi w tym 
kryterium zostanie przyjęte 2 dni,  
- nie wskaże terminu dostawy w ofercie na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium 
zostanie przyjęte 4 dni,   
- zaoferuje terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, Zamawiający uzna, że oferta 
Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom Zapytania ofertowego i zostanie odrzucona. 
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Wzór obliczenia łącznej sumy punktów oferty dokonany zostanie wg wzoru: X = X1 + X2   + 
X3   gdzie: 

  X – łączna ilość punktów przyznana danej ofercie 
  X1, X2, X3,– ilość punktów uzyskana w danym kryterium. 

1) Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która 
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów 
przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert  i sposobu ich oceny określonych 
powyżej.  

2) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
 

XXI. Ocena ofert 

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 - oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w 
specyfikacji warunków zamówienia, oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia -otrzyma największą ilość 
punktów. 

4. Zgodnie z art. 223 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert 
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz 
przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 
Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poprawi, 

a) oczywiste omyłki pisarskie oraz  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, oraz  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

W przypadku, o którym mowa w ww. ppkt c., zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni 
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu 
jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 
poprawienie omyłki. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału, lub notarialnie poświadczonej kopii 
(dokumentów lub oświadczeń) zgodnie z § 9 ust 7 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
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elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji 
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje równocześnie i niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania, zgodnie z art. 253 
ust 1 ustawy Pzp. 

8. Jednocześnie Zamawiający udostępni informacje m.in. o wyborze najkorzystniejszej oferty 
lub o nieważnieniu postępowania zgodnie z art. 253ust. 2 Ustawy Pzp na stronie internetowej 
Zamawiającego https://www.bip.acstom.bytom.pl/index.php?id=214 oraz 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

XXII.  Informacje o formalnościach jakie muszą być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na 
zasadach i w zakresie określonym w art. 253 ust. 1 ustawy p.z.p. 

2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

2.1 Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce 
podpisania umowy 

2.2 Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2.3 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

2.4 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 (o ile było wymagane), Zamawiający może 
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

2.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.6 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty. 

 

XXIII. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego umowy. 
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XXIV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy oraz możliwość jej zmiany 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 
455 p.z.p. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. 

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej,  z zastrzeżeniami określonymi we Wzorze Umowy.  

 

XXV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – określa szczegółowo Dział IX „ŚRODKI 
OCHRONY PRAWNEJ” USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. 

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa wart. 469 pkt 15 P.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy; 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
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7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ww. pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXVI. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 
04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w 
skrócie "RODO", informujemy, co następuje.  

 
1. Administratorem danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny 

Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, 
KRS 0000236838).  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się 
skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl lub listownie na 
adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., 
Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom. 

3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. Ma Pan/Pani prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacją konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także na 
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 
września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej,  
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5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,  

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe 
administratora,  

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli 
czas trwania umowy przekracza  cztery lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały 
czas trwania umowy.  

7. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji konkursu przechowywane będą przez 
okres 4 lat od dnia ustania wyników konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. 
Zamawiający, na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zostały 
wybrane, zwraca złożone przez nich prace konkursowe.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych,  

9. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza 

osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. 
Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator 
może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych.  
Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego 
wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu,  

b) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich 
niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 
– Prawo zamówień publicznych.  

c) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,  
d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych  nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu,  

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie 
uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

f) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. 
a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 
2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 



 

Strona 28 z 28 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE,  

11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych.  

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
Jeżeli w ramach umowy Wykonawca przekazuje dane osobowe swoich pracowników lub 
współpracowników, niniejsza informacja ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez 
Wykonawcę udostępniona 

 

XXVII. Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 
zm.)  oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

XXVIII. Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu 
Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
Załącznik nr 5 – Wykaz próbek 
Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

 


