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I. Informacje o Zamawiającym

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

ul. Piotra Skargi 5
67-200 Głogów
tel./fax ( 76 ) 835-35-66
e -mail: przetargi@pwsz.glogow.pl
witryna:www.pwsz.glogow.pl
województwo dolnośląskie
II. Sposób komunikacji
Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są :
W sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawie procedury Dominika Gorzelańczyk,
Renata Pawlaczek
tel. 76 832 04 44
e-mail: przetargi@pwsz.glogow.pl
I.

Informacje ogólne
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.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
2
Projekt „pt. „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

II.
1.

Złożenie oferty
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.

2.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych: pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
6.

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

7.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenia wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

8.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że oferty można składać na
dowolną ilość zadań.

9.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
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10. Treść oferty musi być zgodna z SIWZ.
11. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski
musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
14. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15. Zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeśli Wykonawca, nie poniżej niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje
stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa.

Wszelkie

informacje

stanowiące

tajemnice

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
załączone na mini portalu zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.

III.

Zawartość oferty:

1. oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do SIWZ;
b) wypełniony formularz opisu przedmiotu zamówienia na podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ;
c) wypełniony formularz cenowy na postawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
d) oświadczenia JEDZ — Załącznik nr 7 do SIWZ;
e) jeżeli dotyczy- zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym;
f) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż
pieniężna.
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g) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego

III. Tryb udzielenia zamówienia
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp oraz
w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości
zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zastosuje tzw. procedurę odwróconą, tj. w
pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda
przedłożenia dokumentów.

1. Przedmiotem

IV. Opis przedmiotu zamówienia
zamówienia jest dostawa wyposażenia

dydaktycznego

do

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie. Zamówienie
realizowane w ramach projektu ,,Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji
Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej
wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3.
2. Zakres zamówienia obejmuje 19 zadań:
Zadanie nr 1 Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego.
Zadanie nr 2 Wysokiej klasy symulator dziecka.
Zadanie nr 3 Wysokiej klasy symulator noworodka.
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Zadanie nr 4 Fantomy i sprzęt do sali z zakresu symulacji ALS i BLS.
Zadanie nr 5 Zaawansowane fantomy pielęgnacyjne.
Zadanie nr 6 Trenażery i fantomy.
Zadanie nr 7 Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego.
Zadanie nr 8 Inkubator otwarty.
Zadanie nr 9 Respirator.
Zadanie nr 10 Defibrylatory.
Zadanie nr 11 Aparatura medyczna.
Zadanie nr 12 Panele medyczne.
Zadanie nr 13 Łóżka szpitalne i domowe.
Zadanie nr 14 Meble i wyposażenie medyczne.
Zadanie nr 15 Wózki reanimacyjne.
Zadanie nr 16 Zestaw do nauki przemieszczenia pacjentów.
Zadanie nr 17 Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej.
Zadanie nr 18 Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów.
Zadanie nr 19 Zestawy drobnego sprzętu medycznego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
33124000-5 Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne
34152000-7 Symulatory szkoleniowe
33100000-1 Urządzenia medyczne
33192000-2 Meble medyczne
33192120 -1 Lóżka szpitalne
31682200-2 Panele przyrządowe
30200000-1 Urządzenia komputerowe
35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
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5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy
Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy
Pzp.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
10. Miejsce realizacji zamówienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ul.
Piotra Skargi 5.

V. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia:


Na zadania 1,2,3 – dostawa do 6 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą;



Na zadania 4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19 dostawa do 3 miesięcy od podpisania
umowy z Wykonawcą;



Na zadania 7 i 12 – dostawa po zakończeniu prac remontowo adaptacyjnych
pomieszczeń dydaktycznych na utworzenie pn. „Utworzenie Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Głogowie”- na wniosek Zamawiającego
z

20 dniowym wyprzedzeniem, nie później niż do 30.09.2021 roku.

VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8
ustawy Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
-

posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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-

zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

-

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w
art. 23 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VII. Podwykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.
2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga
wskazania w Ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są one znane. W
przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje
zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
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VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
2) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP tj.:
-

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
814,1298) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228),

-

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15
ustawy Pzp, chyba że Wykonawca 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.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20
lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie

szkody

wyrządzonej

przestępstwem

lub

przestępstwem

skarbowym,

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
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4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
I.

Wykaz dokumentów
1. Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w
rozdziale VIII , składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(dalej ,, JEDZ”):
 sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24UE, zwanego dalej ,,jednolitym dokumentem”
lub ,,JEDZ”, Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale I. Wykonawca wypełnia JEDZ,
tworząc dokument elektroniczny. Może skorzystać z narzędzia eESPD lub
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Jednolity
dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego
postępowania (w formacie xml- do zaimportowania w serwisie FeESPD) jest
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia
niniejszego SIWZ. W zakresie części IV ,,Kryteria kwalifikacji” JEDZ,
Wykonawca może ograniczyć do wypełnienia sekcji α, w takim przypadku
Wykonawca nie wypełnia żadnych z pozostałych sekcji (A-D) w części IV
JEDZ. Zamawiający zastrzega1, że w części III Sekcji C JEDZ ,, Podstawy
związane niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami
zawodowymi” w podsekcji ,, Czy Wykonawca, wedle własnej wiedzy,
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i
prawa pracy”, Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:
-

przestępstw przeciwko środowisku wymiennych w art. 181-188 Kodeksu
karnego;

1

Na podstawie ,,Instrukcji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (European Single Procurement
Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
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-

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art.
218-221 Kodeksu Karnego;

-

przestępstwa, o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012

r.

o

skutkach

powierzenia

wykonania

pracy

cudzoziemcom

przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz. U. poz. 769)
-

przesłanek fakultatywnych o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5-ustawy Pzp.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;

w

przypadku

świadczeń

okresowych

lub

ciągłych

nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu- załącznik nr 4 do SIWZ
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;

11
Projekt „pt. „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp;
4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca

zawarł

porozumienie

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w
przypadku takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
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7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U z 2019r. poz.1170)- załącznik nr 4
II.

Inne dokumenty składane przez Wykonawców:
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert )
przekaże Zamawiającemu:
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz

z

oświadczeniem

dokumenty

bądź

informacje

potwierdzające,

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców – wg wzoru załącznika nr 5.
III.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są
one aktualne.

IV.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w ust. 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy
pobrane przez Zamawiającego dokumenty nie są w języku polskim Wykonawca zobowiązany
jest złożyć tłumaczenie.

V.

Wykonawcy zagraniczni
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1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w Podrozdziale I:
1) ust. 2 pkt. 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku brak
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) ust. 2 pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
-

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
-

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym

ze względu

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1) składa informację z odpowiedniego
rejestru albo w przypadku brak takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
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przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem

zawierającym

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczenia na
język polski.
VI.

Wykonawcy występujący wspólnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia
formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

X. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając
cel wpłaty, w wysokości:
Zadanie nr 1 – 4000,00 zł;
Zadanie nr 2 - 2500,00 zł;
Zadanie nr 3 - 2000,00 zł;
Zadanie nr 4 - 2200,00 zł;
Zadanie nr 5 - 1500,00 zł;
Zadanie nr 6 - 1600,00 zł;
Zadanie nr 7 - 3000,00 zł ;
Zadanie nr 8 - 500,00 zł;
Zadanie nr 9 - 500,00 zł;
Zadanie nr 10 - 800,00 zł;
Zadanie nr 11 - 400,00 zł;
Zadanie nr 12 - 400,00 zł;
Zadanie nr 13 - 1000,00 zł;
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Zadanie nr 14 - 700,00 zł;
Zadanie nr 15 - 400,00 zł;
Zadanie nr 16 - 100,00 zł;
Zadanie nr 17 – 100,00 zł;
Zadanie nr 18 – 200,00 zł;
Zadanie nr 19 – 900,00 zł.
UWAGA: W przypadku składania ofert na kilka części, wysokość wadium stanowi
sumę wartości kwot wskazanych powyżej dla poszczególnych części zamówienia.

2. Forma wnoszenia wadium.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020, poz. 299 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Oddział Głogów
74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być
złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
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5. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej
poprzez zamieszczenie na miniPortalu w zakładce ,,Załącznik” oryginału dokumentu
wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.
6. W wypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia
dokument powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wpłaty należności w sposób
nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak
wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania
ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy Zamawiającym a wystawą
gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Zasady zwrotu wadium.
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 6.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ppkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego
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stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę uprawniona w języku polskim, pod rygorem
nieważności.
2. Korzystanie z miniPortalu jest bezpłatne.
3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając
stosowane

wyjaśnienia,

iż

zastrzeżone

informacje

stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020r.
1913), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać załączone na miniPortalu w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia ,, Załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa”. Zamieszczenie
załącznika następuje poprzez polecenie ,,Zapisz”. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86. Ust. 4 ustawy Pzp.
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4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze
zm.) zwanym dalej ,,Rozporządzeniem”, składane przez Wykonawcę i inne podmioty,
na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w
art. 22 a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy zamieścić na miniPortalu,
opatrzone

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym

w

zakładce

,,Pytania/informacje”.
5. Dokumenty, których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa w ust. 5, należy zamieścić na miniPortalu w zakładce ,,Pytania/informacje”,
opatrzone kwalifikowany podpisem elektronicznym.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu, podpisane przez
osoby

uprawnione

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

następujące

dokumenty:
1) Formularz oferty- załącznik nr 2 do SIWZ,
2) Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do SIWZ
3) Formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ
4) Jednolity Europejski Dokumenty Zamówienia- Załącznik nr 7 do SIWZ,
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych
dokumentów składanych wraz z oferta, chyba że Zamawiający może je uzyskać w
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.
U. z 2020r. poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożenie oferty.
6) Pełnomocnictwa

do

reprezentowania

wszystkich

Wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielnie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z
której

będzie

Rozdział

XI

Pełnomocnik

może

być

ustanowiony

do

reprezentowania Wykonawców w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, stosowanie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp- jeżeli
zachodzi taka okoliczność,
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7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie inna niż pieniężna.
8. Wykonawca, za pośrednictwem miniPortalu 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. W tym celu w
zakładce ,,Załącznik” Wykonawca korzysta z polecenia ,,Usuń” po wybraniu
odpowiedniego załącznika/ów.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
XII. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.
2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być
wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz
z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza.
6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania.
XIII. Termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za Formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu w terminie najpóźniej do dnia 11.01.2021 r. do godziny 09:00
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2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2021 r. o godzinie 09:15 w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w pokoju 117 za pomocą miniPortalu.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
z otwarcia ofert.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Oferta musi zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty”
lub „ceną", w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178) tj. wartość
wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany
zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz
podatkiem akcyzowym.

2. Ceny jednostkowe netto, powiększone o należy podatek VAT wskazane przez
Wykonawcę w Formularzu cenowym będą stanowić podstawę do rozliczenia w
całym okresie obowiązywania umowy.

3. Wartość brutto podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania
zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, wynikające
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne ewentualne
obciążenia, w szczególności podatek VAT.

4. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców
krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty uzależniony jest od siedziby lub
miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur
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należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla
Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych)

6. Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi,
Zamawiający doliczy do cen netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego,
obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. Wykonawca
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub

7. Rażąco niska cena
1) Jeżeli cena oferty wg Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w
dokumentacji projektowej i niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości brutto zamówienia lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do
wykonawcy lub wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
wykonawcy.
3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp dokona najpierw oceny ofert, a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :
1) oczywiste omyłki pisarskie;
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2) oczywiste omyłki rachunkowe – z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Ocena ofert :
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących
kryteriów :
Zadanie nr 1 — Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego:
Kryterium wyboru

Waga kryterium

Cena (C)

60 %

Parametry techniczne (P)

40 %

ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
1. Ocena ofert dokonywana będzie wg niżej wskazanych kryteriów:
1) Kryterium „Cena” - rozumiana jako całkowita cena brutto, według następującego

wzoru:

CN - najniższa cena
C= --------------------------------------------------------------------x 100 pkt x 60%
CB - cena w ofercie badanej
C - liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”
CN - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
CB - cena w ofercie badanej
Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną
przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2)

Opis kryterium „Parametry techniczne - T". Kryterium „Parametry techniczne”
będzie oceniane na podstawie dodatkowych parametrów określonych przez
Zamawiającego, tj.:
a) Opieka nad kolostomią i ileostomią — połączone z wewnętrznymi
zbiornikami —10 pkt
b) Możliwość badania piersi —10 pkt
c) Skóra klatki piersiowej męska i żeńska —10 pkt
d) Zestaw wymiennych macic i szyjek macicy do wykonania badania
ginekologicznego— 10 pkt
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3) Zamawiający ofercie posiadającej wszystkie wymienione powyżej parametry

techniczne przyzna 40 punktów. Odpowiednio mniejszą liczbę punktów otrzyma
oferta w zależności od tego, jakie parametry techniczne zawiera.
4)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z
podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C +T
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Parametry techniczne".

Zadanie nr 2 — Wysokiej klasy symulator dziecka:
Kryterium wyboru

Waga kryterium

Cena (C)

60%

Parametry techniczne (P)

40 %

ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
1. Ocena ofert dokonywana będzie wg niżej wskazanych kryteriów:
1) Kryterium „Cena” - rozumiana jako całkowita cena brutto, według następującego
wzoru:

CN - najniższa cena
C= --------------------------------------------------------------------x 100 pkt x 60%
CB - cena w ofercie badanej
C - liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”
CN - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
CB - cena w ofercie badanej
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Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną
przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2) Opis kryterium „Parametry techniczne - T". Kryterium „Parametry techniczne” będzie
oceniane na podstawie dodatkowych parametrów określonych przez Zamawiającego,
tj.:
a) Symulacja obrzęku języka —6 pkt;
b) Defibrylacja w pozycji przednio-tylnej —6 pkt;
c) Wewnętrzne niezależne źródło zasilania w powietrze do funkcji oddechowych i
pneumatycznych — 10 pkt;
d) Rozszerzanie i zwężanie źrenic oraz automatyczna reakcja źrenic na światło —6 pkt;
e) Symulacja drgawek z możliwością ustawienia częstości drgawek —6 pk;t
f) Symulacja sinicy z płynną regulacją intensywności —6 pkt.
3) Zamawiający ofercie posiadającej wszystkie wymienione powyżej parametry
techniczne przyzna 40 punktów. Odpowiednio mniejszą liczbę punktów otrzyma
oferta w zależności od tego, jakie parametry techniczne zawiera.
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z
podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+T
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Parametry techniczne”.

Zadanie nr 3 — Wysokiej klasy symulator noworodka lub niemowlęcia:
1. Ocena ofert dokonywana będzie wg niżej wskazanych kryteriów:
1) Kryterium „Cena” - rozumiana jako całkowita cena brutto, według następującego
wzoru:
CN - najniższa cena
C= --------------------------------------------------------------------x 100 pkt x 60%
CB - cena w ofercie badanej
C - liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”
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CN - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
CB - cena w ofercie badanej
Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną
przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2) Opis kryterium „Parametry techniczne - T". Kryterium „Parametry techniczne” będzie
oceniane na podstawie dodatkowych parametrów określonych przez Zamawiającego,
tj.:
a) Symulator sterowany bezprzewodowo — 10 pkt
b) Wartość saturacji tlenem pre-ductal i post-ductal wyświetlane na symulowanym
monitorze pacjenta — 6 pkt
c) Widoczna centralna sinica o programowalnej skali objawów —6 pkt
d) Symulacja drgawek —6 pkt
e) Programowalne ruchy kończyn górnych —6 pkt
f) Dostęp naczyniowy pępowinowy — 6 pkt
3) Zamawiający ofercie posiadającej wszystkie wymienione powyżej parametry
techniczne przyzna 40 punktów. Odpowiednio mniejszą liczbę punktów otrzyma
oferta w zależności od tego, jakie parametry techniczne zawiera.
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z
podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+T
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Parametry techniczne”.

Zadania nr 4— 19:
Kryterium wyboru

Waga kryterium

Cena (C)

60%

Okres gwarancji (G)

40 %

ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
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1. Ocena ofert dokonywana będzie wg niżej wskazanych kryteriów:
1) Kryterium „Cena” - rozumiana jako całkowita cena brutto, według następującego
wzoru:
CN - najniższa cena
C = --------------------------------------------- x 100 pkt x
60%
CB - cena w ofercie badanej
C - liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”
CN - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
CB - cena w ofercie badanej
Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną
przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2) Opis kryterium „Okres gwarancji - G". Kryterium „Parametry techniczne” będzie
oceniane na podstawie dodatkowych parametrów określonych przez Zamawiającego,
tj.:
GB — okres gwarancji w ofercie badanej
G = ------------------------------------------------------------------ x 40
GN — najdłuższy okres gwarancji
Uwaga:
 Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie okres gwarancji
zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty, jeśli będzie dłuższy niż
wymagany minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące.
 Okres gwarancji należy podać w ilości miesięcy. Maksymalny okres gwarancji
uwzględniany do oceny przedmiotowego kryterium wynosi 60 miesięcy. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert
zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni
wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie
największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w
ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem:

P=C+G
gdzie:
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C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Parametry techniczne”.

4) W celu obliczenia punktów wszystkich ofert wyniki poszczególnych działań
matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z
większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie
występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5) Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny.
6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać
będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w
SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
7) Jeżeli w postępowaniu, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie
określonym

przez

Zamawiającego

ofert

dodatkowych.

Wykonawcy,

składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia
zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego
organu, to Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, dokument
potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być
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wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych.
W przypadku gdy zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana,
Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne oświadczenie.
2. Wykonawca

dostarczy

Zamawiającemu

oryginał

pełnomocnictwa

zawierającego

umocowanie osoby do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca
samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
1)

określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego
z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności
związanych z realizacją umowy,

2)

stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość
podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

3)

oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu
zamówienia,

4)

określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

5)

wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

6)

określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie
realizacji zamówienia,

7)

określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za
wykonywanie przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez Zamawiającego
dla każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik
konsorcjum).

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wyborze oferty najkorzystniejszej odrębnym
pismem w którym zostanie wskazany termin podpisania umowy.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
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2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale
VI ustawy Pzp.
XX. Załączniki do specyfikacji
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
Formularz oferty – załącznik nr 2
Formularz cenowy – załącznik nr 3
Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4
Grupa kapitałowa – załącznik nr 5
Wzór umowy – załącznik nr 6
JEDZ – załącznik nr 7
Klauzula informacyjna – załącznik nr 8
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 9
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