
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

 

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie 

ul. Wołyńska 11; 22 – 100 Chełm 

 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych  o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dalej PZP 

 

 

,,Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego (windy) 

w istniejącym szybie w budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Chełmie przy ul. Wołyńskiej 11” 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest  

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem   

internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-2cedf878-407f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c 

 

Numer referencyjny postępowania MSP.A.271.1.1.2021 

 

 

Chełm, dnia 8 listopada 2021 r. 

Zmiana specyfikacji dokonana w dniu 15 listopada 20 21 r.  

Zmiana terminu składania ofert, otwarcia ofert i te rminu zwi ązania ofert ą i terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO  

 

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie ul. Wołyńska 11, 22-100 

Chełm; NIP 563 – 20 - 30 - 191, REGON 110269323, tel. 82 563 05 19, fax. 563 05 19,  

e-mail: zamowienia@mspzozchelm.pl, www.mspzozchelm.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

Adres skrzynki ePUAP:    /MSPZOZ_CHELM/skrytka 

 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOST ĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE 

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPO ŚREDNIO ZWIĄZANE  

Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

  

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie 

internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl  

Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 

miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania.  

  

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) [zwanej dalej także 

,,PZP"]. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 

jakich mowa w art. 3 ustawy PZP. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty w postaci katalogu 

elektronicznego. 

5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP. 
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IV. IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z MO ŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA  

NEGOCJACJI  

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie demontażu 

istniejącego dźwigu, dostawy i montażu nowego dźwigu w istniejącym szybie z 

uwzględnieniem szerokości drzwi wejściowych, zasilania elektrycznego, i innych 

parametrów potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania dźwigu oraz 

uruchomienie dźwigu w budynku MSP ZOZ w Chełmie ul. Wołyńska 11, po dokonaniu 

oceny i dopuszczeniu do użytkowania przez Jednostkę Notyfikowaną (Urząd Dozoru 

Technicznego),  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. 

W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie 

realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy. 

4. Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy lub 

podwykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób 

pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu przekazanego 

Zamawiającemu w trakcie trwania umowy, wymaga każdorazowo akceptacji i 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia częściowego w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

6. Wymagany okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą jednak nie krótszy niż 36 

miesiące. 

7. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejący szyb do potrzeb 

zaoferowanego dźwigu, dostosowanie szybu należy ująć w zaoferowanej 

cenie ofertowej. 
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2) Wyposażenie dźwigu należy dostosować do wymogów określonych w 

szczególności w § 193 ust. 2 a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. 

zm.); 

3) Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, nie mniejszą niż 

200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

4) Wykonawca zobowiązuje się, podczas realizacji umowy na swój koszt:: 

a) zabezpieczyć teren robót i zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz   

właściwej organizacji  robót, 

b) oznakować oraz zabezpieczyć przejęty teren budowy na czas robót, 

c) zorganizować zaplecze (jeśli konieczne), 

d) zapewnić bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu 

budowy, 

e) wykonać roboty naprawcze infrastruktury technicznej, której stan 

techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym roboty 

odtworzeniowe, 

f)  zdemontowane elementy metalowe dostarczyć do punktu skupu złomu 

wskazanego przez Zamawiającego w odległości maksymalnie do 

100 km od siedziby Zamawiającego, 

g) Wykonawca będzie zobowiązany do utylizacji pozostałych odpadów 

wytworzonych w czasie rozbiórki istniejącego urządzenia 

dźwigowego. Jeżeli, z uwagi na ich specyfikę, będzie istniała 

konieczność poniesienia opłaty z tym związanej, to jej koszt poniesie 

Zamawiający, 

h) Po dokonaniu utylizacji, o której mowa w ppkt f) i g) Wykonawca 

będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu Karty 

Przekazania Odpadów. 

5) Wykonawca zabezpieczy utrzymanie porządku na terenie prowadzonych prac, 

a w szczególności ochrony mienia i bezpieczeństwa ppoz. Oraz 

przestrzegania przepisów BHP.  

6) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu (najpóźniej jeden 

dzień przed rozpoczęciem realizacji prac, lub w przypadku zmiany jeden dzień 

przed przystąpieniem nowej osoby do pracy w budynku Zamawiającego) 

wykaz osób, które będą realizować w jego imieniu przedmiot umowy oraz 
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wykaz osób uprawnionych do bieżącego kontrolowania jakości i sposobu 

realizacji prac. 

7) W związku z tym, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona w 

czynnym obiekcie przychodni zdrowia, należy zwrócić szczególną uwagę na 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zamawiającego oraz ustalić godziny   

pracy z przedstawicielem Zamawiającego, w którym wykonywane będą roboty 

i uwzględnić ten fakt w harmonogramie prac. Przychodnia Zamawiającego jest 

czynna w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00. Wszystkie prace głośne 

jak np. demontaże, skucia, przewierty powinny odbywać się, po godzinach 

pracy przychodni. Prace prowadzone mogą być do godziny 21.00. Po 

uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość wykonywania prac w godzinach 

późniejszych oraz w dni wolne od pracy. Demontaż istniejącej windy będzie 

przeprowadzony po sprowadzeniu nowej windy. Działanie takie ma na celu 

maksymalne skrócenie okresu wyłączenia z eksploatacji windy. Prowadzone 

prace nie mogą zakłócać normalnego funkcjonowania przychodni 

Zamawiającego. Bezwzględnie należy zabezpieczyć teren zajęty w sposób 

uniemożliwiający wejście osobom postronnym. 

8) Wykonawca zobowiązuje się, zapewnić zgodne z przepisami i faktycznymi 

wymaganiami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno na terenie 

prowadzonych prac, jak i w innych sytuacjach pozostających w związku z nimi. 

9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie 

wykonywanych prac lub w związku z tymi pracami. 

8. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

− 42416100-6 Windy, 

− 45000000-7 Roboty budowlane, 

− 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

9. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez 

Wykonawcę, lub Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o 

pracę: 

1) W zakresie zastosowania art. 95. ust 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących wszelkie prace 

instalacyjne i montażowe, roboty ogólnobudowlane, o których mowa w 

przedmiocie zamówienia. 
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2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, 

lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. Wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. UWAGA: Zamawiaj ący informuje, że złożenie oferty musi by ć poprzedzone 

odbyciem wizji lokalnej w celu zapewnienia prawidło wości parametrów 

technicznych oferowanego urz ądzenia.  

11. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do 

komunikowania się z Wykonawcami. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

VI. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych  części zamówienia. 

3. Zamawiający  wymaga,  aby  w  przypadku  powierzenia  części  zamówienia  

podwykonawcom Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu 

zamówienia w terminie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Za termin wykonania 

umowy uważa się termin odbioru i dopuszczenia do eksploatacji dźwigu przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
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VIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 

TRESCI TEJ UMOWY 

 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego określony został w 

Załączniku nr  7 do SWZ. 

 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X 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: 

Zamawiaj ący nie stawia warunku w powy ższym zakresie. 

 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiaj ący nie stawia warunku w powy ższym zakresie. 

 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiaj ący nie stawia warunku w powy ższym zakresie. 

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, je żeli wyka że, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a je żeli okres prowadzenia 

działalno ści jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmnie j dwie 

dostawy obejmuj ące swoim zakresem dostaw ę i monta ż dźwigu 

windowego z dost ępem dla osób niepełnosprawnych o warto ści brutto 

minimum 200 000,00 zł. 

  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się, o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 
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szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

PZP, Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w 

art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa wart. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mająca na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu 

karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których 

mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej   

-   lub  za  odpowiedni  czyn   zabroniony  określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 
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3) wobec   którego   wydano   prawomocny   wyrok   Sądu   lub ostateczną decyzję, 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba ze wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie  

    postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWI ĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 

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 - zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4  do SWZ. 
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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. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), 

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 9  do SWZ , 

2) wykaz dostaw/usług porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot 

zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, 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. Dowodami, o których 

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

którego dostawy lub usługi były wykonywane. Wzór zestawienia stanowi 

Załącznik nr 6  do SWZ.. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) 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, o ile wykonawca    wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 

odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. 
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6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość  i aktualność. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszym SWZ do oświadczeń  i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę; w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla  dokumentów   elektronicznych   

oraz   środków   komunikacji   elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie. 

 

XII. 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 nim 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. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ . 

4. 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 zażąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, ze samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
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6. UWAGA: Wykonawca nie mo że, po upływie terminu składania ofert, powoływa ć się 

na zdolno ści lub sytuacje podmiotów udost ępniaj ących zasoby, je żeli na etapie 

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolno ściach lub sytuacji 

podmiotów udost ępniaj ących zasoby . 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w 

Rozdziale XI ust. 1 SWZ, także oświadczenia 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 XI 

SWZ. 

 

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCYCH 

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA ) 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

  

XIV. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SI Ę Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA

 I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
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1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wymogów 

określonych poniżej. 

1) w zakresie zło żenia, zmiany lub wycofania oferty : przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl, skrzynki ePUAP  https://epuap.gov.pl/wps/portal, 

2) w zakresie pozostałej komunikacji : za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal lub przy użyciu poczty elektronicznej - email: 

zamowienia@mspzozchelm.pl dopuszczalna jest komunikacja w przypadkach 

innych ni ż oferta Wykonawcy i zał ączniki do oferty   (np. zadawanie pytań, 

składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 

uzupełnienie dokumentów itp.). W przypadku stosowania „Formularza do 

komunikacji” z miniPortalu składane dokumenty elektroniczne winny stanowić 

załączniki do formularza.  

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia. 

 

Uwaga: plik zawieraj ący w/w dokumenty powinien mie ć nazwę (firm ę) Wykonawcy. 

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. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien się posługiwać 

numerem sprawy określonym w SWZ. 

4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w 

szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert o 

ile jej treść jest udokumentowana. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie/Instrukcji korzystania z 

miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

6.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

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

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się daty ich przekazania na ePUAP lub daty otrzymania na skrzynkę e-mail. 
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8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, stanowiąc 

załącznik do niniejszej SWZ. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty w postaci katalogu 

elektronicznego. 

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

11. Formularz do zaszyfrowania ofert przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i adres email, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

12. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz.2415) tj: oferty, oświadczenia, o których 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, 

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie   podmiotu  

udostępniającego  zasoby,  o  którym  mowa  w art.  118  ust.  3  ustawy,  zwane  dalej 

,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe sporządza się w 

postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

13. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,  pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę składa się 

w postaci zaszyfrowanej. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany 

został w Regulaminie/Instrukcji korzystania z miniPortalu. Wzór oferty stanowi Załącznik 

nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Uwaga! Zamawiaj ący zaleca aby do sporz ądzenia oferty u żyć formularzy 

edytowalnych opracowanych przez Zamawiaj ącego, stanowi ących zał ączniki do 

SWZ, wypełniaj ąc wskazane w nich pola, a nast ępnie podpisania go przy u życiu 
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podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub elek tronicznym podpisem 

osobistym. Nie nale ży wypełnia ć odr ęcznie formularza oferty i zał ączników.    

14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

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

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. 

15. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w pkt. 14 SWZ (art. 284 ust. 2 ustawy PZP), Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz nie ma obowiązku przedłużenia terminu 

składania odpowiednio  ofert. 

16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 14. SWZ. 

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni Wykonawcom, bez 

ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

19. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1) w sprawach formalnych/ proceduralnych: 

Pan Mariusz Żabiński  

2) w sprawach merytorycznych: 

Pan Ryszard Król 

tel. 82 563 05 19  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 lub za  

pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia@mspzozchelm.pl 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANI A 

FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 

Dokumenty te powinny być podpisane elektronicznie  przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy 

określonymi w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
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organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomocnika Wykonawcy. Ofertę składa się w 

sposób zaszyfrowany. 

4. Skrócony opis przygotowania oferty  

Sposób przygotowania oferty winien wygl ądać nast ępująco. Przygotowuj ąc ofert ę 

Wykonawca winien wypełni ć elektronicznie wszystkie dokumenty (formularze 

edytowalne) stanowi ące ofert ę i podpisa ć je elektronicznie w sposób okre ślony w 

niniejszej specyfikacji. Nast ępnie do oferty nale ży doł ączyć elektroniczne 

odwzorowania dokumentów, które Wykonawca zamierza d ołączyć do oferty (je śli 

dotyczy). Sposób ich przedkładania został okre ślony w Rozdziale XIV niniejszej 

specyfikacji. Wszystkie dokumenty, wcze śniej podpisane nale ży umie ścić w 

jednym folderze, nast ępnie skompresowa ć (utworzy ć archiwum np. plik ZIP)  i  

zaszyfrowa ć go na stronie miniPortalu. Dopuszczalne jest podpi sanie całej paczki 

dokumentów PRZED jej zaszyfrowaniem. Zaszyfrowan ą ofert ę Wykonawca 

przekazuje Zamawiaj ącemu za po średnictwem skrzynki ePUAP .    

5. Ofertę składa  się na   Formularzu   Ofertowym   - zgodnie z załącznikiem nr 2  do 

SWZ. Wraz z oferta Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli 

dotyczy); 

3) dokument wystawiony przez Zamawiającego potwierdzający dokonanie wizji lokalnej 

budynku - zgodnie z rozdz. V pkt. 10 i 11 SWZ, 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;  

5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 

formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie 

do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

7) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. l09 ust. 1 pkt 4 ustawy, chyba 

że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych a Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp 
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do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do 

podmiotów udostępniających zasoby.  

8) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o 

którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP; 

9) Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych: 

a) Folder i inne dokumenty potwierdzające parametry zaproponowanego 

dźwigu windowego. 

 

6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione  przez 

upoważnione podmioty: 

1) jako dokument elektroniczny - Wykonawca przekazuje ten dokument; 

2) jako dokument w postaci papierowej - Wykonawca przekazuje cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 

  

7. Poświadczenia zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  

papierowej, o którym mowa w ust. 6 pkt 2), dokonuje notariusz lub: 

1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się, o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy, 

2) w przypadku innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się, o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, 

który go dotyczy; 

8. Podmiotowe środki dowodowe, w szczególności zobowiązanie/-nia podmiotu 

udostępniającego zasoby, które nie zostały wystawione  przez upoważnione podmioty, 

oraz wymagane pełnomocnictwa: 

1) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

2) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych 

dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
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9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa ust. 8 pkt 2), dokonuje notariusz lub: 

1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się, o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) w przypadku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się, o udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku pełnomocnictwa - mocodawca. 

10. Ofertę oraz wszystkie towarzyszące   jej  oświadczenia   oraz  dokumenty   sporządza   

się z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 670 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) - w szczególności w 

formatach: .pdf, .doc., docx, .rtf .tub .odt. 

11. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana elektronicznie przez osoby 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru 

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę, 

umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo we właściwej formie, z określeniem 

jego zakresu, powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych 

dokumentów. 

12. Zaleca się, przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych 

przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę, przygotowaną samodzielnie z 

zastrzeżeniem, że będzie ona zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia oraz 

informacje określone przez zamawiającego w treści wzorów załączonych do SWZ. 

13. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować 

do jednego pliku archiwum (ZIP).  

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe  będą  niekompletne, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

15. Postanowień ust. 14 nie stosuje się jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny 
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ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega 

odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z platformy miniPortal, w szczególności za sytuacje, gdy 

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert 

(złożenie oferty w zakładce Pytania/Informacje). 

17. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

18. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej 

ofercie informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  

ustawy  z  dnia 16 kwietnia  1993  r. o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (t.j.:  Dz. U. z 

2020 r.,  poz. 1913 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną 

część oferty wyodrębnić w postaci niezależnych plików  i  wczytać  je  wraz  z ofertą  w 

sposób określony  w  Instrukcji  korzystania z platformy miniPortal dla tego rodzaju 

informacji (wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”). Zamawiający zaleca, aby pliki zawierające informacje 

zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa zostały przez wykonawcę nazwane przy 

użyciu zwrotu ,,informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Zamawiający nie 

ujawni informacji stanowiących tajemnicę; przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o 

których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 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. 

19. Wykonawca, za pośrednictwem platformy będącej stroną prowadzenia postępowania 

(miniPortal) może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty polega na usunięciu plików 

składających się na ofertę. Szczegółowy sposób postępowania w tym zakresie został 

opisany w Regulaminie/Instrukcji korzystania z miniPortalu.  

20. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 
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XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, jako cenię brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku 

od towarów i usług (VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz postanowieniami    umowy    określonymi    w    niniejszej    SWZ.    

Cena    winna    obejmować w szczególności koszty prac związanych z przygotowaniem 

do realizacji usługi, zabezpieczenie kosztów dotyczących materiałów niezbędnych do 

świadczenia usługi, wyposażenia stanowisk pracy osób realizujących usługi, koszty 

związane z ubezpieczeniami, zakładane marże, koszt ryzyk pojawiających się podczas 

realizacji zamówienia jakie na obecnym etapie postępowania mogą być zidentyfikowane. 

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane  z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w OPZ 

oraz wzorem umowy. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako 

wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.  

7. 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, ze 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. 
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XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 

dnia 22 grudnia 2021 r . 

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

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą 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, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

4. Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA O FERT 

 

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem wskazanej 

platformy zakupowej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl; w terminie do dnia:  

22 listopada 2021 r. do godziny 10:00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2021 r. o godzinie 12.00  

3. Otwarcie ofert jest niejawne. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający odrzuci oferty złożone po terminie składania ofert. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach alba imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej alba miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
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XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ   Z   PODANIE M

 WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami  oceny ofert: 

1) Kryterium: Cena (KC) - waga 60 % 

 

Cn 
KC = 

Cbad 
* 60 

 

gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena  

Cn - najniższa zaoferowana cena 

Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

2) Kryterium : Okres gwarancji (KG) waga 40 % 

Ocena oferty w kryterium okres gwarancji ofertowego zostanie dokonana na podstawie 

poniższego wzoru: 

 

Gob 
KG = 

Gn 
* 40 

 

gdzie: 

KG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium okres gwarancji  

Gob - termin gwarancji badanej oferty (w miesiącach) 

Gn - termin gwarancji najdłuższy ze złożonych ofert (w miesiącach) 

 

Zamawiający żąda aby okres gwarancji byt nie krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca, który 

złoży ofertę z 36 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pkt za spełnienie tego 

kryterium. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do obliczeń 

Zamawiający przyjmie 60 miesięcy. 

 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która otrzyma największą sumę punktów 

według wzoru K= KC+ KG. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać 

Wykonawca wynosi l00 pkt. 

3. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
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4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 

złożonych przez nich ofertach. 

5. Punktacja  przyznawana   ofertom   w   poszczególnych  kryteriach   oceny   ofert  będzie  

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

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

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, w terminie związania ofertą określonym w 

SWZ.  

10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. 

11. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a 

Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

 

XX . INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE MUSZ Ą ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA  

PUBLICZNEGO. 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców; 

2) polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł wraz z dowodem jej 

opłacenia. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy   w sprawie zamówienia   publicznego Zamawiający   może    dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MO ŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 

do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem  zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP. oraz wskazanym we 

Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7  do SWZ. 

4. Zmiana umowy   wymaga dla swej ważności,   pod rygorem nieważności,   zachowania 

formy pisemnej. 

 

 

 



Strona25  z 26 
MSP ZOZ w Chełmie  
SWZ – dźwig osobowy  

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJ ĄCYCH 

WYKONAWCY 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,   jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę; w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1)  niezgodne z   przepisami   ustawy   czynności Za mawiającego podjęte 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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

,,Środki ochrony prawnej" PZP. 

 

 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ. 

 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

1. Zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 1;  

2. Formularz Ofertowy - załącznik nr 2; 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3; 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4; 

5. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia -  załącznik nr 5; 

6. Wykaz wykonanych dostaw -  załącznik nr 6; 

7. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr  7; 

8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych -  załącznik nr 8; 

9. Formularz – oświadczenie dot. grupy kapitałowej (składany po otwarciu ofert) – załącznik 

nr 9. 
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Chełm, dnia 15 listopada 2021 r.                

                             ZATWIERDZAM ZMIANY SWZ : 

 

/-/ Mariusz Żabiński 

Dyrektor 

Miejskiego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Chełmie 
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