znak sprawy: ZP.272.11.2020

SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(oznaczana dalej jako SIWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:
Dostawa sprzętu jednorazowego

Zamawiający:
Powiat Proszowicki – Starostwo Powiatowe w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72
e-mail: jstarek@kancelaria-zp.eu
tel.: 660283536

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez
Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej.
Proszowice, wrzesień 2020r.
__________________________________

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia opisanym w załączniku.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3 – wyroby medyczne.
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy.
III PODWYKONAWCY
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający
żąda wskazania powierzonej części w formularzu ofertowym.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia (załącznik 2 i 3) dotyczące tego
podmiotu.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
jest obowiązany do wskazania w złożonej ofercie zakresu tych usług i ich wartości,
a w przypadku powoływania się na zasoby podwykonawcy celem wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany wskazać nazwę podwykonawcy.
W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował przedmiot
zamówienia samodzielnie.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje
zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zawarte zostały w
projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
Zasady zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy, podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy określone będą w umowie zgodnie z ustawą Pzp.
Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu wykaz podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 1
do Umowy oraz kopie umów z podwykonawcami, w zakresie robót jakie wskazał w ofercie,
a które ci podwykonawcy będą wykonywać.

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – do 3 dni od dnia podpisania.
V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców powinny być złożone w oryginale.
Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Zamawiający, żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych powyżej.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( Załącznik nr 2 do SIWZ).
b) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ( Załącznik nr 3 do SIWZ)
c) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny
Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) - wg załącznika Nr 1 do SIWZ.
d) Parametry techniczne
2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) 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;

3.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowane
produkty lecznicze do obrotu na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późniejszymi zmianami);
2) Dla wyrobów medycznych dokumenty spełniające wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami) tj.:
a) deklarację zgodności producenta – dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego,
b) certyfikat Jednostki Notyfikowanej (dotyczy klasy wyrobu medycznego : I sterylna, I z
funkcją pomiarową, II a, II b, III.),

c) Oświadczenie Wykonawcy, o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu i
stosowania zgodnie z art. 58 ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z
2017 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami) - ( dotyczy wyrobów medycznych.)
3) katalogi/ulotki w j. polskim na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia
4) pozwolenie Ministra Zdrowia dopuszczające do obrotu produktem biobójczym oraz
posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. Środki dezynfekcyjne jako produkty
biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o
produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępnienia na runku i stosowania
produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str.1). Powinny posiadać
odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. –
pakiet 3.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – oświadczenia, o których
mowa w pkt 1. a) i b), powinien złożyć każdy z Wykonawców. W przypadku, gdy
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być
dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust.
2 ustawy Pzp.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi tj. przedsiębiorców
podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, także tych, którzy prowadzą
wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.
Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z
zasadami rejestracji Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko
podpisującego, a jeżeli identyfikacji można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane
jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - dopuszczalna jest forma skrócona.
Oświadczenia złożone w oryginale oraz dokumenty złożone w formie oryginału lub
kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, oraz
podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia
zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami
Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do
dokonania tej czynności.
Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do
oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania dokumentów
przez pełnomocników.
Wszystkie pełnomocnictwa powinny być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji
Wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w części VI pkt. 2. 3) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w części VI pkt. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VI pkt. 5,
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. Dokumenty, o których mowa w części VI pkt. 5 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Informacja na temat przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający nie wybiera procedury odwróconej w niniejszym postępowaniu zgodnie
z art. 24 aa ustawy Pzp.
7. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY
UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca może
przekazać pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawca może przesłać faksem lub mailem. W przypadku przekazania oświadczeń,
wniosków zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, maila każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Justyna Starek tel. 660283536,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, e-mail: jstarek@kancelaria-zp.eu
3. Korespondencję w formie papierowej, Wykonawcy zobowiązani są wysyłać lub składać na
adres: Starostwa – dziennik podawczy .
4. Przesłanie korespondencji na inny adres niż zostało to określone w pkt 3, może skutkować
niemożnością zapoznania się przez Zamawiającego z treścią przekazanej informacji we
właściwym terminie.
5. Korespondencję przekazywaną drogą elektroniczną, wykonawcy zobowiązani są kierować
na adres email: jstarek@kancelaria-zp.eu (Zamawiający zaleca przesyłanie zapytań
dotyczących treści Specyfikacji drogą email w pliku WORD, PDF).
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę ,
zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub adres email podany przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania , oświadczeń lub dokumentów, które są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp.

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
13. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej
Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego
została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia
treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie dla
Wykonawców wiążące.
14. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega
udostępnieniu na stronie internetowej.
VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem ostatecznego terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie powoduje
utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy
(czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji
można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć
imienna) - dopuszczalna jest forma skrócona.

 Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do
oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez
pełnomocników.
 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty
powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa
w art. 23 ust. 2 ustawy.
 Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do SIWZ).
 Oświadczenia Wykonawcy należy złożyć w oryginale, dokumenty należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
 Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby
podpisujące ofertę.
 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,
w szczególności więcej niż jednej ceny.
 Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzega,
że informacje stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art.11
ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. Dz.U. z
2003r Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te
informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zastrzegając
tajemnicę
przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie
charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie
spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona
informacja:
) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
) Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
9.Ofertę, należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:
Powiat Proszowicki .
Przetarg nieograniczony – znak sprawy: ZP.272.11.2020
Dostawa sprzętu jednorazowego
OFERTA
Nie otwierać przed dniem: 14.09.2020 r., godz. 08:00.
oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.
XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, dziennik podawczy , do dnia 14.09.2020 r.
do godz. 07:30, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie
znaleźć się u Zamawiającego.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona
składającemu ją Wykonawcy.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, sekretariat w dniu 14.09.2020 r. o
godz.08:00.
Otwarcie ofert jest jawne. – wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający
zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące :
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Dalsze prace komisji odbędą się bez udziału Wykonawców.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych
ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zostaną one dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty
wycofane nie będą otwierane.
Tajemnica Przedsiębiorstwa
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
oferty składane w postępowaniu są jawne i udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
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 zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty musi uwzględniać pełen zakres usług objętych zamówieniem oraz dodatkowo
obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do
jego należytego wykonania.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
Ceny netto podane przez Wykonawcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy i nie
podlegają waloryzacji.
Cenę oferty należy obliczyć jak w formularzu ofertowym.
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
XIII OCENA OFERT
KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT
--------------------------------------------------------------------------| Nazwa kryterium
|Waga |
--------------------------------------------------------------------------|CENA
| 100 %|
--------------------------------------------------------------------------Zamawiający wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w ustawie Prawo
zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
przedstawi
najkorzystniejszą cenę i - największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone
kryteria przedstawione w tabeli.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium:
CENA
Wzór:
C = [(Cmin/Cbad) x 100] x 100 %
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych dla kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert ocenianych w danym pakiecie
Cbad - cena oferty badanej w danym pakiecie
100% - waga kryterium Cena
Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
XIV FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), 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, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację;
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach , o których mowa w art. 89 ust.4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności ;
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5) W przypadkach , o których mowa w art. 24 ust.8 ustawy Pzp informacja , o której mowa w
ust.1 pkt.2 będzie zawierała wyjaśnienie powodów , dla których dowody przedstawione
przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
2. Zamawiający udostępni informacje zgodnie z ustawą, na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na
wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców, w której
wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami.
XV
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI WZÓR UMOWY
Stanowi załącznik.
XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej w postaci
odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej
oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.
Wykonawcy , przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od czynności :
a) określenia warunków udziału w postępowaniu ;
b) wykluczeni odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego ;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego , której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów ,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej ,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka , spełniającego wymagania dla
danego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób , aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się:
1) W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5
ustawy Pzp. zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) W terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej ( wobec treści ogłoszenia i postanowień SIWZ);
3) W terminie 5 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia ( wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2).
XVIII DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla
swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej
do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający
dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem
sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
11. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i
7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579)

13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Proszowice;
b)
inspektorem ochrony danych osobowych mail starosta@proszowice.upow.gov.pl
c)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - powyżej”.
d)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
i 2018);
e)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g)
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h)
posiada Pani/Pan:
a.
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b.
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c.
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;
d.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i)
nie przysługuje Pani/Panu:
a.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b.
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.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik 1 – formularz ofertowy
Załącznik 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 4 – zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów
Załącznik 5 – grupa kapitałowa

Załącznik 6 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 7 – umowa wyroby medyczne
Proszowice, 01.09.2020r.
Zatwierdzam:

Załącznik Nr 1 do zaproszenia
..............................., dnia ....................
OFERTA
Nazwa zamówienia:
Dostawa sprzętu jednorazowego

Zamawiający:
Starostwo Powiatowe Proszowice
Wykonawca (należy wpisać pełną nazwę i adres):
____________________________________
_____________________________________
__________________________________________________________________________
Tel.: ___________________________ Faks: ________________________________
REGON: _____________________ NIP: ___________________________________
Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w rejestrze np. KRS): jeżeli dotyczy
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e-mail: _________________________
1.Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, które niniejszym
akceptuję, za cenę:
Pakiet ……..
Wartość

oferty

brutto

(słownie:……………….………………………złotych )
Cena oferty netto ................................. zł................gr.
(słownie złotych.......................................................................................)
Podatek (VAT).......................................zł...........gr.
(słownie złotych.......................................................................................)
*uzupełnić dla każdej części z osobna

…………….PLN

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
2. Wykonam zamówienie w terminie do 3 dni od dnia podpisania.
3. Oświadczam, iż pozostaję związany niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od ostatecznego
terminu składania ofert.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez
zamawiającego oraz zdobyłem (- łam) konieczne inne informacje do właściwego
przygotowania oferty, które w pełni i bez zastrzeżeń akceptuję.
5. Niniejsze zamówienie zrealizuję sam*/przy udziale podwykonawców*.
............................................................................................................................
(część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)
............................................................................................................................
6. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. powołuję się na zasoby podwykonawców
wskazanych poniżej *:
…………………………………………………………………………………………………
( nazwa (firma) podwykonawcy na zasoby którego powołuje się wykonawca)
6a. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
…..................................................................................................................................
7. Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od………do
………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co wskazuję w załączniku ………. i zastrzegam, iż nie mogą być
one udostępniane.
8. Oświadczam,że sposób reprezentacji Wykonawcy */Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący :
…………………………………………………………………………………………………
( wypełniają jedynie
konsorcja)

przedsiębiorcy

składający

wspólną ofertę – spółki cywilne lub

9. Oświadczam, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że
wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan
faktyczny i prawny na dzień sporządzenia oferty.
10. Informujemy, że:
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
podatkowego*

obowiązku

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/ usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia)*
...................................................................................................................................................

Wartość towaru / usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to …………………………zł netto*
Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
•

Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

•
Mechanizmu odwróconego obciążenia , o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy
o podatku od towarów i usług.
•
Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
11. Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – tak / nie *
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu
13. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składamy na ……kolejno ponumerowanych
stronach .
14. Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:
1) .……………………………………………......................................
2) ...........................................................................................................
3) ...........................................................................................................
4) ...........................................................................................................
…………………………………..
( miejscowość)

( data )

……………………………………
podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji
Wykonawcy / Wykonawców

*Niepotrzebne skreślić lub w przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy
wykonawcy – wpisać „ nie dotyczy”

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Proszowicach
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………….…………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa sprzętu
jednorazowego oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

…………..………………………………………………………………………………..

………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną
dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego
w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….., w następującym zakresie: ………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………
……………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik 3 do SIWZ
Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Proszowicach
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP /PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa sprzętu
jednorazowego oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……
………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………
………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w
art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……

(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................
Adres Wykonawcy: ........................................................................................................
Nr telefonu/fax: ..............................................................................................................
Adres e - mail: ...............................................................................................................
Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Oświadczam, że
…………….………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………. (nazwa i adres
podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oddaję
do
dyspozycji
…………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby w postaci ……………………………………………………………………
na potrzeby realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: ……………………….…………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… .
Wykonawcy.
Zakres dostępnych zasobów:
- ………………………………………
2. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu przez Wykonawcę (przy wykonywaniu
przedmiotu zamówienia publicznego)
- ……………………………………………
- ……………………………………………
3. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
…………………………………………………………………………………………
………
4. Czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… .
.......................................
/miejscowość, data/
………………………………………………………………………….
/pieczęć i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby/

Załącznik nr 5 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................
Adres Wykonawcy: ........................................................................................................
Nr telefonu/fax: ..............................................................................................................
Adres e-mail: .................................................................................................................
Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni
od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji
otwarcia ofert
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1
2
3
…..
…..

............................... , dnia ......................
.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 1 6 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).
............................... , dnia ......................
.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

