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I. Informacje ogólne 

1. Informacje o Zamawiającym 

 
Szpital Rejonowy w Raciborzu im dr Józefa Rostka 
ul. Gamowska 3 
47-400 Racibórz 
Tel.: 32 7553737 
Fax.: 32 7555049 
 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 
2/2022  - Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.szpital-raciborz.org 
 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.szpital-
raciborz.org 
 
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem 
miniPortalu, strony WWW Zamawiającego i poczty elektronicznej Zamawiającego. Szczegółowe instrukcje 
użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal 
/https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami  art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1129), zwanej dalej ustawą Pzp. 
Właściwą procedurą przeprowadzenia niniejszego postępowania są przepisy dla zamówień nie 
przekraczających kwotę 215 000,00 €. 
 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.). 

 
3. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał 

a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, 

dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, 

spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem działalności ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i 

zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w SWZ,  

– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt.1 i 4, 6-10 ustawy Pzp 

– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp,  

d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

e) Potencjał podmiotu trzeciego - w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 
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ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.  

f) Podwykonawstwo - zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań. 

 

4. Komunikacja w postępowaniu 

Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w 

rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.  

5. Wizja lokalna 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 

wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

 

6. Podział zamówienia na części 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

 

Powody niedokonania podziału: 

Usługa polega na odbiorze i utylizacji odpadów medycznych jako całości. 

 

7. Oferty wariantowe 

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

 

8. Katalogi elektroniczne 

Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 

9. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 

 

10. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust. 1 

ustawy Pzp.  

 

11. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

 

12. Rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

14. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

15. Unieważnienie postępowania (fakultatywnie) 

Nie dotyczy. 

 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
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17.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Rejonowy w Raciborzu , 47-400 
Racibórz, ul. Gamowska 3, tel. 32 755 37 37; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu jest Pani Jolanta 
Bieńko-Robak, adres e-mail: jrobak@szpital-raciborz.org, nr. tel. 32 755 50 71;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 2/2022 – usługa w zakresie 
zbierania i transportu do unieszkodliwiania odpadów medycznych- prowadzonym w trybie 
podstawowym; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
** 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zbierania i transportu do unieszkodliwiania wraz z 

unieszkodliwianiem odpadów medycznych (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne)  ujętych w 

formularzu cenowym i w zakresie ujętym we wzorze umowy nr 2/2022.  

2) Wykaz odpadów z kodami i ich szacunkowa ilość podana jest w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz 

cenowy. 

3) Wykonawca winien mieć własny zakład unieszkodliwiania odpadów lub podpisane umowy z 

podmiotami, które prowadzą takie zakłady w zakresie odpadów  objętych niniejszym 
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postępowaniem. Zamawiający dopuszcza  przedstawienie  przez oferentów zobowiązania podmiotu 

prowadzącego zakład unieszkodliwiania odpadów do zawarcia umowy z oferentem w przypadku 

podpisania umowy z Zamawiającym, z tym że oferent winien dostarczyć zamawiającemu najpóźniej 

przed dniem podpisania umowy z Zamawiającym umowy podpisane  z zakładami unieszkodliwiania 

odpadów. 

4) Wykonawcy muszą posiadać zezwolenie właściwych organów na prowadzenie działalności 

gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. 

5) Wykonawca w ramach posiadania przez siebie uprawnień zobowiązuje się względem 

Zamawiającego do: 

a) wyniesienia z miejsca składowania, załadunku oraz przekazania do unieszkodliwiania  odpadów,  

b) sporządzania i potwierdzania Karty Przekazania Odpadów. 

6) Odbiór odpadów z chłodni  musi się odbywać z zachowaniem terminów i warunków ich 

przechowywania określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i winien następować sukcesywnie 

w miarę napełniania wyznaczonych miejsc do ich składowania u zamawiającego. 

7) Odbiór odpadów grupy 18 następuje ze składowiska do segregacji i przechowywania stałych 

odpadów szpitalnych. 

8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, na zasadach określonych w art. 

214 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

9) Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, czyli wykonawca powinien określić, że  

następujące kody odpadów będą unieszkodliwiane w następującym zakładzie. Odnośnie transportu 

i unieszkodliwiania oferent winien mieć zezwolenie na transport i unieszkodliwianie wszystkich 

odpadów objętym niniejszym postępowaniem. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentów obrotu odpadami w systemie BDO. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę do sporządzania kart w przekazania odpadów w systemie BDO. 

11) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 
dotyczących zamówienia. 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień:  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych 

90524400-0 – Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji 
i odbioru określają: 
- wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ. 

  

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, 
a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować 
odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy 
Pzp. 

 

2. Rozwiązania równoważne  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, 

wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 

 

3. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 
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Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
Pzp. 
 

4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

          Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych. 
 

5. Termin wykonania zamówienia  

1. Zamówienie należy realizować, sukcesywnie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przez okres 
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Terminy realizacji usług reguluje wzór umowy. 
 

6. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
a) posiada zezwolenie  na transport i unieszkodliwianie odpadów; jeśli oferent  nie  posiada  

własnego zakładu unieszkodliwiania odpadów w zakresie objętym  postępowaniem 
przetargowym to  należy przedłożyć zezwolenie tego zakładu  na prowadzenie  działalności 
gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. 

b) w przypadku jeżeli wykonawca nie posiada własnego zakładu unieszkodliwiania odpadów, 
należy przedłożyć podpisane umowy z podmiotami, które prowadzą takie zakłady w zakresie 
odpadów  objętych niniejszym postępowaniem; zamawiający dopuszcza  przedstawienie przez 
oferentów zobowiązania podmiotu prowadzącego zakład unieszkodliwiania odpadów do 
zawarcia umowy z oferentem w przypadku podpisania umowy z zamawiającym, z tym że 
oferent winien dostarczyć zamawiającemu najpóźniej przed dniem podpisania umowy z 
zamawiającym umowy podpisane  z zakładami unieszkodliwiania odpadów. 

 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

a) posiada i złoży dokumenty potwierdzające że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł., 
 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 
 
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

 

7. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 
2)  w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4, 6-10 ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp. 
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3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub 
art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 
określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 
wystarczające, wykluczy Wykonawcę. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

8. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego (załącznik nr 3 i 4 do SWZ). Powyższe oświadczenia składa się pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, 

b) Jeżeli dotyczy  Oświadczenie konsorcjum (załącznik nr 7), 
c) Jeżeli dotyczy Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik  nr 8), 

d) Jeżeli dotyczy Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art.118 ust.3 
Pzp (załącznik nr 9 do SWZ). 

e) Dokumenty potwierdzające że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną 100 000,00 zł. 

f) Zezwolenie  na transport i unieszkodliwianie odpadów; jeśli oferent  nie  posiada  
własnego zakładu unieszkodliwiania odpadów w zakresie objętym  postępowaniem 
przetargowym to  należy przedłożyć zezwolenie tego zakładu  na prowadzenie  działalności 
gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. (Aktualną Decyzję w sprawie 
pozwolenia na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania 
odpadów, w której będą spalane odpady zamawiającego). 

g) W przypadku jeżeli wykonawca nie posiada własnego zakładu unieszkodliwiania odpadów, 
należy przedłożyć podpisane umowy z podmiotami, które prowadzą takie zakłady w 
zakresie odpadów  objętych niniejszym postępowaniem; zamawiający dopuszcza  
przedstawienie przez oferentów zobowiązania podmiotu prowadzącego zakład 
unieszkodliwiania odpadów do zawarcia umowy z oferentem w przypadku podpisania 
umowy z zamawiającym, z tym że oferent winien dostarczyć zamawiającemu najpóźniej 
przed dniem podpisania umowy z zamawiającym umowy podpisane  z zakładami 
unieszkodliwiania odpadów. 

h) Potwierdzenie wniesienia wadium. 
i) Aktualną Decyzję zezwalającą na odbiór, transport oraz utylizację odpadów 

niebezpiecznych pochodzących z działalności służb medycznych i weterynaryjnych, zgodnie 
z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 
mowa w pkt.2 a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.2 a) stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  
 

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

2. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego,  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 5 do SWZ).  

3.   Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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 p.z.p  
  dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność.  

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą 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. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu: odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o 
którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert . 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów: odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, zastępuje się je w 
całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

8. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 
 
9. Poleganie na zasobach innych podmiotów  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  
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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 (jeżeli dotyczy). – załącznik nr 9 do SWZ 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 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 roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą.  

5. 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.  

6. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe, finansowe lub ekonomiczne 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. 

7. 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 8 ust. 1, pkt 2a) 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 
8 SWZ. 

 
10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki/konsorcja) 

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

2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 
a) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, 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. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  z 
którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy- załącznik nr 7). 
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5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
 

11. Wymagania dotyczące wadium 

1. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości:  10 000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium 
przyjmuje się moment uznania konta Zamawiającego.  

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy. 
4. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy: 

Konto bankowe: ING Bank Śląski  05 1050 1328 1000 0022 1301 4679 
z dopiskiem „Wadium przetarg – na usługę w zakresie zbierania i transportu do unieszkodliwiania 

odpadów medycznych, nr sprawy 2/2022” 
 

5. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy załączyć do oferty w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę 
gwarancji/poręczenia.  

6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:  
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie, bez potwierdzania tych okoliczności; 
b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium;  
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania;  
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Szpital Rejonowy w Raciborzu;  
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

ustawy), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub, aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);  

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot 
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy zostanie odrzucona. 

8. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 – 5 ustawy.  
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty 
wadium, w przypadkach, o których mowa art. 98 ust. 5 ustawy. 

 

12. Sposób przygotowania ofert  

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 

I. Informacje ogólne  

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji”. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania  z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  
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3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „formularza do komunikacji” wynosi 
100 MB.  

4. 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 Zamawiającego. 

5. Identyfikator postępowania oraz link dla danego postępowania o udzielenie zamówienia stanowi 
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich 
postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 
Postępowania na miniPortalu. 

 

II. Zawartość oferty 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz 

ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz 

cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 

Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia załącznik nr 3,4, (jeśli dotyczy 7,8,9). 

4. Dokumenty i oświadczenia- wymienione w Rozdziale II, podrozdział 8 ust.1) pkt.2. 
5. Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika. 

6. Potwierdzenie wniesienia wadium.  

 

III. Złożenie oferty 

1. 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 
pocztowej lub skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym (rekomendowany format danych .doc, docx, .rtf, .pdf). Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu 
oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może 
przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie 
informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji. 

5. Oferta i załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie  z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w 
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
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pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na mini portalu. 

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

 
13. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota (wartość brutto) wymieniona w Formularzu cenowym i ofertowym  załącznik 

nr 1 i 2 do SWZ.    

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

 

 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wyjaśnienia treści SWZ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub za pomocą poczty 
elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

3. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust.7 adres email. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody 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. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 
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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 poz. 2415). 

4. Pytania należy składać również w formie edytowalnej. 
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania zostanie umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego, na której zamieszczona jest SWZ. 

6. Znak sprawy: 2/2022 
7. Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital-raciborz.org 
8. Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz 
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  

W zakresie formalnym: 
Leszek Gołuchowski: przetargi@szpital-raciborz.org; tel. 32 755 50 80 
Kalina Barlik:  kbarlik@szpital-raciborz.org ; tel. 32 755 50 77 

 
W zakresie merytorycznym: 
Adam Jeszka – Z-ca Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, tel. 32 755 52 58,  
ajeszka@szpital-raciborz.org 

 
 

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 

Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferty należy składać, za pośrednictwem miniPortalu, nie później niż do 13.01.2022 r. do godz. 10:00 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 13.01.2022 r. o godz. 10:15.  

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była 
zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 
systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 
3. Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do 11 lutego 2022 r. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
wskazanego w ust. 1, 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. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
 
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zamawiający będzie 
kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie 
oceniał spełnienie kryteriów: 
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Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.   
 

LP = A,  
gdzie: 

KRYTERIUM RANGA (%) 
A liczba punktów uzyskanych w kryterium  – cena oferty 100 
LP liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną RAZEM     100% 

 

Kryterium cena oferty 
               
                          cena oferowana minimalna brutto 
             Cena = ------------------------------------------ x 100  
                               cena badanej oferty brutto 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych  w oparciu 
o ustalone kryteria. 
 
Sposób obliczania ceny w formularzu cenowym:  
             ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto x  % Vat  + wartość netto = wartość brutto  
             (cenę jednostkową i wyliczone wartości należy podać do 2-ch miejsc po przecinku).  

 

1. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną 
przeliczone według powyższego wzoru.  

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 100%. 
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 

2. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 
przedstawionej  w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  u 
zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 
bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty,  

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty. 
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5.  Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do Specyfikacji. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach 
określonych w projekcie umowy.  

 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
2. Kwota i termin wniesienia zabezpieczenia:   

a) oferta musi być zabezpieczona w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.    
b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres jej trwania, nawet w 

przypadku udzielenia zamówień uzupełniających. Termin wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy upływa wraz z terminem jej podpisania.    

3. Forma i miejsce złożenia zabezpieczenia:   
a) w pieniądzu na konto Zamawiającego: 70 1050 1070 1000 0023 6336 7380.   
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;   
c) w gwarancjach bankowych;   
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;   
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 
650 1000 i 1669).   

4. Zabezpieczenie  wniesione  w  formach  wymienionych  w  pkt. 3 ust. b-e musi być wystawione na Szpital 
Rejonowy w Raciborzu im. dr. J.Rostka. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji 
musi zawierać następujące elementy:  
1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego); 
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; 
4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 
5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 

zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta 
pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:  

a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy;  
b) wykonał nienależycie przedmiot umowy. 

5. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający uzna za dotrzymany termin jego 
wniesienia datę uznania rachunku Zamawiającego.   

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na warunkach wynikających z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.   

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za 
należycie wykonane.    

 
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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1. Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu 
ofertowym), którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp, 
w terminach określonych w art. 308 ustawy Pzp.  

3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i 
zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby 
podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania 
Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi 
dokumentami złożonymi w toku Postępowania. 

5. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało 
zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami. 

 
 
Załączniki do SWZ: 
1. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy 
2. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy 
3. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia 
4. Załącznik nr 4 do SWZ -  Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału 
5. Załącznik nr 5 do SWZ -  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 
6. Załącznik nr 6 do SWZ -  Wzór umowy 
7. Załącznik nr 7 do SWZ -  Oświadczenie konsorcjum 
8. Załącznik nr 8 do SWZ -  Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
9. Załącznik nr 9 do SWZ -   Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby 
 
 
 

                                                     
                    
 
 
                                                                          
 


