
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym

„Dostawa energii elektrycznej”

(Znak postępowania: SPZOZ/ZP/382/29/2022)

Słupca, dnia 16 grudnia 2022 r.
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
tel. 63 275 23 00
adres poczty elektronicznej: eurbaniak@szpital.slupca.pl
adres  strony  internetowej  prowadzonego  postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://szpital.slupca.pl/bip/
adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem: https://szpital.slupca.pl/bip/

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  2019  ze  zm.),  zwanej  dalej  ustawą.  Wartość
postępowania jest mniejsza niż kwota określona w art. 3 ust. 1 ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ w Słupcy w okresie
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.
Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną całodobowo.
W taryfie B23 Zamawiający będzie odbiorcą napięcia 15kV, w pozostałych taryfach 0,4kV.
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi  875 MWh, z podziałem na
grupy taryfowe:

1) B23 – 794,0 MWh 
2) C21 – 66,0 MWh
3) C11 – 15,0 MWh 

Energia czynna w taryfie B23:
- szczyt przedpołudniowy – ok. 19,40%
- szczyt popołudniowy – ok. 10,86%
- pozostałe godziny doby – ok. 69,74%.
Moc przyłączeniowa w taryfie B23 - 600 kW, grupa przyłączeniowa III
Moc przyłączeniowa w taryfie C21 - 110 kW, grupa przyłączeniowa IV
Moc przyłączeniowa w taryfie C11 - 21 kW, grupa przyłączeniowa V.
Zamawiający przewiduje, że skorzysta z prawa opcji w przypadku zaistnienia konieczności zakupu
większej  ilości  energii  elektrycznej  spowodowanej  zwiększonym zużyciem energii  w istniejących
punktach  odbioru  w  obrębie  określonych  grup  taryfowych  objętych  przedmiotem  zamówienia
o  maksymalnie  10%  wartości  zamówienia  podstawowego.  Zamówienia  w  ramach  opcji  będą
realizowane w terminie wykonania zamówienia, po wykorzystaniu prognozowanego zużycia energii
elektrycznej.
Szacunkowe zużycie energii w okresie trwania umowy zostało ustalone na podstawie jej zużycia
w ostatnich 12 miesiącach i ma charakter orientacyjny.
Podana ilość energii nie stanowi zobowiązania do jej zakupu przez Zamawiającego.
Kod CPV: 09300000-2.
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie jest
podzielony  na  części  ze  względów  organizacyjnych,  technicznych  i  ekonomicznych.  Podział
zamówienia  spowodowałby  nadmierne  trudności  techniczne  i  zwiększyłby  koszty  wykonania
zamówienia,  a  także  wymagałby  skoordynowania  działań  różnych  wykonawców  realizujących
zamówienie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.

V. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.

VI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  KOMUNIKOWAŁ  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI,  ORAZ  INFORMACJE
O  WYMAGANIACH  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH  SPORZĄDZANIA,  WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa  się  drogą  elektroniczną  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  korespondencji  elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4.  Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje  warunki  korzystania  z  miniPortalu,  określone  w  Regulaminie  miniPortalu  oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5.  Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych  formularzy  
do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń
lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  korespondencja  elektroniczna  (inna  niż  oferta
Wykonawcy i  załączniki  do oferty)  odbywa się elektronicznie za pośrednictwem  dedykowanego
formularza  dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal  (Formularz  do
komunikacji).  Korespondencja  przesłana za  pomocą tego formularza  nie  może być  szyfrowana.
We wszelkiej  korespondencji  związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i  Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: eurbaniak@szpital.slupca.pl    
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9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji
związanych z prowadzonym postępowaniem, w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie
np. błędnego adresu poczty elektronicznej.
10.  Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii
dokumentów  lub  oświadczeń  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i  Technologii  z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
10.  Zamawiający  nie  przewiduje  sposobu  komunikowania  się  z  Wykonawcami  w  inny  sposób  
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

VII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:
Estera Urbaniak, tel. 63 275 23 00 wew. 486, adres e-mail: eurbaniak@szpital.slupca.pl   
Robert Byczkowski, tel. 63 275 23 00 wew. 370, adres e-mail: rbyczkowski@szpital.slupca.pl 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.  Wykonawca jest  związany ofertą 30 dni  od dnia upływu terminu składania ofert,  przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.01.2023 r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1) formularz ofertowy
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

2. Dodatkowo:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego,  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  lub  innego
właściwego rejestru
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika  z  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  1,  zamawiający  żąda  od  wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy

4

mailto:rbyczkowski@szpital.slupca.pl
mailto:eurbaniak@szpital.slupca.pl


4)  Pkt  3  stosuje  się  odpowiednio  do  osoby  działającej  w  imieniu  wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
5) Pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego
zasoby  na  zasadach  określonych  w  art.  118  ustawy  lub  podwykonawcy  niebędącego
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

3. Oferta  musi  być sporządzona  w  języku  polskim,  przy  wykorzystaniu  ogólnie  dostępnych
formatów  danych,  w  szczególności  w  formacie
danych:  .pdf,  .doc,  .docx,  .xlsx,  .xml,  .rtf,  .xps,  .odt  w  formie  elektronicznej  (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty  sporządzone  i  przesyłane  w  formacie  .pdf  zaleca  się  podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
2) dokumenty  sporządzone  i  przesyłane  w  formacie  innym  niż  .pdf
(np.:  .doc,  .docx,  .xlsx,  .xml,  .rtf,  .xps,  .odt)  zaleca  się  podpisywać  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w formacie XadES;
do  składania  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  zaleca  się  stosowanie
algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

5. Sposób  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  Instrukcji  użytkownika  dostępnej  na
miniPortalu. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani
plik  z  kluczem  publicznym.  Cały  proces  szyfrowania  ma  miejsce  na  stronie
miniPortal.uzp.gov.pl.

6. Do  przygotowania  oferty  konieczne  jest  posiadanie  przez  osobę  upoważnioną  do
reprezentowania  Wykonawcy  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  lub  podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego.

7. Jeżeli  na  ofertę  składa  się  kilka  dokumentów,  Wykonawca  powinien  stworzyć  folder,  do
którego  przeniesie  wszystkie  dokumenty  oferty,  podpisane  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników
opracowanych  przez  Wykonawcę,  pod  warunkiem,  że  będą  one  identyczne  co  do  treści
z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do
oferty załączniki o innej treści niż określone w Specyfikacji zostaną odrzucone.

9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.

10. Wszelkie  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), 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).  Brak  jednoznacznego  wskazania,  które  informacje  stanowią
tajemnicę  przedsiębiorstwa  oznaczać  będzie,  że  wszelkie  oświadczenia  i  zaświadczenia
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składane  w  trakcie  niniejszego  postępowania  są  jawne  bez  zastrzeżeń.  Wykonawca
zobowiązany  jest,  wraz  z  przekazaniem  tych  informacji,  wykazać  spełnienie  przesłanek
określonych  w art.  11  ust.  2  ustawy z  dnia  16 kwietnia  1993 r.  o  zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.  Zaleca  się,  aby  uzasadnienie  zastrzeżenia  informacji  jako  tajemnicy
przedsiębiorstwa  było  sformułowane  w  sposób  umożliwiający  jego  udostępnienie.
Zastrzeżenie  przez  Wykonawcę  tajemnicy  przedsiębiorstwa  bez  uzasadnienia,  będzie
traktowane  przez  Zamawiającego,  jako  bezskuteczne  ze  względu  na  zaniechanie  przez
Wykonawcę podjęcia  niezbędnych działań  w celu  zachowania  poufności  objętych klauzulą
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.

11. Formularz oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art.  125 ust. 1 ustawy. muszą być
złożone w oryginale.

12. Przedmiotowe  środki  dowodowe  oraz  inne  dokumenty  lub  oświadczenia,  sporządzone
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. W  przypadku  gdy  podmiotowe  środki  dowodowe,  przedmiotowe  środki  dowodowe,  inne
dokumenty,  w tym dokumenty,  o których mowa w art.  94 ust.  2  ustawy,  lub dokumenty
potwierdzające  umocowanie  do  reprezentowania,  zostały  wystawione  przez  upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym  lub
podpisem  osobistym,  poświadczające  zgodność  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem
w postaci papierowej.

14. Oświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej
dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie
do  reprezentowania   –  odpowiednio  wykonawca,  wykonawca  wspólnie  ubiegający  się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2)  przedmiotowych środków dowodowych –  odpowiednio  wykonawca lub wykonawca  
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów,  w tym  dokumentów,  o których  mowa  w art. 94 ust. 2  ustawy  –
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonać również notariusz.

15. Przez  cyfrowe  odwzorowanie  należy  rozumieć  dokument  elektroniczny  będący  kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią
i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

16. Podmiotowe środki  dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.  117 ust.  4
ustawy,  oraz  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  przedmiotowe  środki
dowodowe, dokumenty,  o których mowa w art.  94 ust.  2  ustawy,  niewystawione przez
upoważnione  podmioty,  oraz  pełnomocnictwo  przekazuje  się  w  postaci  elektronicznej
i  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub
podpisem osobistym.

17. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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18. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres
e-mail,  za  pośrednictwem  których  prowadzona  będzie  korespondencja  związana
z postępowaniem.

X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.  Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem Formularza  do złożenia,  zmiany  lub  wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i  udostępnionego również na miniPortalu.  Sposób złożenia oferty
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami  należy złożyć w terminie do dnia 27.12.2022 r., do
godz. 10:00.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XI. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2022 r., o godzinie 11:00.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a)  nazwach albo imionach i  nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie
po usunięciu awarii.
6. Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania.

XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1
Ustawy:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)  udziału  w  zorganizowanej  grupie  przestępczej  albo  związku  mającym  na  celu  popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g)  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu,  o  których  mowa  w  art.  296–307  Kodeksu  karnego,
przestępstwo oszustwa,  o  którym mowa w art.  286  Kodeksu  karnego,  przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art.  10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
1.2.  jeżeli  urzędującego  członka  jego organu  zaradzającego lub  nadzorczego,  wspólnika  spółki  
w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub
komandytowo-akcyjnej  lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1.1;
1.3.  wobec którego wydano prawomocny wyrok  sądu lub  ostateczną decyzję  administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do  udziału  w  postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  dokonał  płatności
należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. jeżeli  Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca
zawarł  z  innymi  Wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie  konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
niezależnie od siebie;
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego  z  wcześniejszego  zaangażowania  tego  Wykonawcy  lub  podmiotu,  który  należy  
z  Wykonawcą  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania wyklucza się wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego („uObn):
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1)  wykonawcę  wymienionego  w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu  765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 uObn
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655)
jest  osoba  wymieniona  w wykazach  określonych  w rozporządzeniu  765/2006  i  rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 uObn;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.  3 ust.  1 pkt 37 ustawy z dnia
29  września  1994  r.  o  rachunkowości  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  217,  2105  i  2106)  jest  podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,  o  ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji  w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 uObn.

XIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

XIV. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie ze wzorem

stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  oświadczenie,

o którym w ust. 1, składa każdy z wykonawców.  Dokumenty te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena  oferty  jest  ceną  brutto.  Cena  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo,  z  wyodrębnieniem
należytego podatku VAT.
2. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym.
3. Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia między stronami.
4.  Jeżeli  została  złożona  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2174,  z  późn.  zm.)  dla  celów  zastosowania  kryterium  ceny  lub  kosztu
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą
miałby obowiązek rozliczyć.
5) W ofercie, o której mowa w ust. 4, Wykonawca ma obowiązek:
1)  poinformowania  zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do  powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.

XVI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Cena (C) – waga 100%
Kryterium  cena  (C)  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  ceny  brutto  za  wykonanie  przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie według poniższego
wzoru:
C = (Cmin/Co) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej.
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVII.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKICH  NALEŻY  DOPEŁNIĆ  PO  WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.  Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  z  uwzględnieniem  
art.  577 pzp,  w terminie  nie  krótszym niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust.  1,  jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną
ofertę.
3. Zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 3
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5.  Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  
(w  przypadku  wyboru  ich  oferty  jako  najkorzystniejszej)  przedstawią  Zamawiającemu  umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli  ma lub

miał  interes  w uzyskaniu  zamówienia  oraz  poniósł  lub może ponieść  szkodę  w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:
1)  niezgodną  z  przepisami  ustawy  czynność  zamawiającego,  podjętą  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
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4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli  zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli  przekazanie  odpowiednio  odwołania  albo  jego  kopii
nastąpiło  przed  upływem terminu do jego wniesienia  przy  użyciu  środków komunikacji
elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego  wniesienia,  jeżeli  informacja  została  przekazana  przy  użyciu  środków  
komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

7.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub  wobec  treści  dokumentów  zamówienia  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia
zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  dokumentów
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza
niż progi unijne.

8.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.  Pozostałe  informacje  dotyczące  środków  ochrony  prawnej  zawarte  są  w art.  505  –  590
Ustawy.

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

• administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Samodzielny  Publiczny  Zakład
Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca;

• inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej  w  Słupcy  jest  Pani  Agnieszka  Pachuta-Piegsa,  adres  e-mail:
iodo@szpital.slupca.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6  ust.  1 lit.  c  RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

• odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.  74
ustawy

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z 78 ust. 1 i 4 ustawy ;
• obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana

dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,
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związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  z ustawy Pzp;  

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

• posiada Pani/Pan:
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;

• 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;
c) 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.

XX. ZAŁĄCZNIKI
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał. nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.

*  Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie  niezgodnym  z  ustawą  Pzp  oraz  nie  może  naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
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