
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Zakup sprzętu medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SEJNACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790317340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr Edwarda Rittlera 2

1.5.2.) Miejscowość: Sejny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-500

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 0875172319

1.5.8.) Numer faksu: 0875172335

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sejny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu medycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c381621-8239-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016231/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-11 12:37

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dotyczy projektu nr LT-PL-4R-299 pn. „Współpraca dla wysokiej jakości transgranicznej opieki
zdrowotnej i mobilności pacjentów pogranicza“ („Cooperation for high-quality cross-border
healthcare and patient mobility in frontier area”)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zamawiający
wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Jolantę Szafranowską tel. 087 51 72 319
email: zamówienia.publiczne@szpital.sejny.pl Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB. 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. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
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3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania
przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania
przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego nowego, nieużywanego,
wyprodukowanego w 2020 lub 2021 roku zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 5
do SWZ, t.j. Dostawa kardiotokografu – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33123230-9 - Kardiografy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do oceny ofert Zamawiający zastosuje poniższe kryteria: cena, termin
gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej Opis spełnienia warunku:W celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od
charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu, dostaw, żądać następujących podmiotowych
środków dowodowych: Zamawiający żąda: wykonania przynajmniej jednej dostawy o podobnym
charakterze do przedmiotowego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości (poniżej
Zamawiający przedstawił minimalne wartości dla poszczególnych zadań), przedmiotu, daty
wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana, oraz
załączeniem dowodów określających, czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wartość dostarczonego sprzętu na min. 8.000,00 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. Wykonania przynajmniej jednej dostawy o podobnym
charakterze do przedmiotowego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości (poniżej Zamawiający przedstawił
minimalne wartości dla poszczególnych zadań), przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz
którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających,
czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa
została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tego
dokumentu – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. (załącznik nr 5 do SWZ. Wykaz dostaw) Wartość
dostarczonego sprzętu na min. 8.000,00 złDokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć: a)
Formularz ofertowy, b) Formularz wymaganych parametrów,d) Oświadczenie Wykonawcy o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
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Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej.f) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; g)
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia; h) Przedmiotowe środki dowodowe: Do oferty należy
dołączyć dokumenty dopuszczenia do obrotu / użytkowania dla przedmiotu zamówienia, wymienione w
ustawie o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2020 r. poz.186) – aktualne na dzień składania ofert, jak
również karty charakterystyki, katalogi, zdjęcia, foldery, na których wykonawca zaznaczy wszystkie
parametry urządzeń będące przedmiotem jego ofert.i) Oświadczenia o grupie kapitałowej.j) Wykaz
dostaw.k) Oświadczenie Wykonawcy dot. RODO.7. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 8.
Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być
złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991
r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 10. Jeżeli
Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie. 11. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. Wykonania
przynajmniej jednej dostawy o podobnym charakterze do przedmiotowego zamówienia w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
wartości (poniżej Zamawiający przedstawił minimalne wartości dla poszczególnych zadań),
przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest
wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta dostawa została wykonana lub jest
wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy. (załącznik nr 5 do SWZ. Wykaz dostaw) Wartość dostarczonego sprzętu na min. 8.000,00 zł

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe: Do oferty należy dołączyć dokumenty dopuszczenia do obrotu
/ użytkowania dla przedmiotu zamówienia, wymienione w ustawie o wyrobach medycznych (
Dz.U. z 2020 r. poz.186) – aktualne na dzień składania ofert, jak również karty charakterystyki,
katalogi, zdjęcia, foldery, na których wykonawca zaznaczy wszystkie parametry urządzeń
będące przedmiotem jego ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Przedmiotowe środki dowodowe: Do oferty należy dołączyć dokumenty dopuszczenia do obrotu
/ użytkowania dla przedmiotu zamówienia, wymienione w ustawie o wyrobach medycznych (
Dz.U. z 2020 r. poz.186) – aktualne na dzień składania ofert, jak również karty charakterystyki,
katalogi, zdjęcia, foldery, na których wykonawca zaznaczy wszystkie parametry urządzeń
będące przedmiotem jego ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium. 2. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 100,00
zł3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.
poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego. Numer rachunku bankowego Zamawiającego: 95 9359 0002
0023 3310 2000 00025. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w ust. 4 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w
postaci elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium. 2. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 100,00
zł3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.
poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego. Numer rachunku bankowego Zamawiającego: 95 9359 0002
0023 3310 2000 00025. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w ust. 4 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w
postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.f) Pełnomocnictwo
upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; g) Pełnomocnictwo dla
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ. 2. Zamawiający zastrzega
sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże
wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ. 3.
Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach
określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu medycznego w ciągu 30 dni od daty podpisania
umowy. Wykonawca zapewni bezpłatny transport i rozładunek, montaż w miejsca wskazane
przez Zamawiającego, szkolenie pracowników obsługujących urządzenia w ciągu 7 dni od daty
montażu urządzenia.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za przedmiot umowy w
terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Na fakturze powinny
znajdować się wyspecyfikowany i wyceniony przedmiot umowy, dane określone w art. 106 e
ustawy o VAT.PODSTAWY WYKLUCZENIA, ART. 108 UST. 11. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę ̨: 1.będącego osobą
fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kk, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kk, c)
o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kk lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.06.2010 r. o
sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kk, udaremniania, utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy,
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kk, e) o charakterze terrorystycznym, o
którym mowa w art. 115 § 20 Kk, lub mające na celu popełnienie tego, f) powierzenia pracy
małoletnim cudzoziemcom, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 15.06.2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
RP (Dz. U z 2012 poz. 769), g) przeciwko obrot. gospod., o których mowa w art. 296–307 Kk,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kk, przeciwko wiarygodności dokumentów,
art. 270–277d Kk, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10
ustawy z 15.06. 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP – lub za odpowiedni czyn zabroniony
określony w przepisach prawa obcego; jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1; wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
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ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się ̨ o
zamówienia publiczne; jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych
przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z 16.02.2007 r. o o. k. i k., złożyli odrębne oferty, częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postep., chyba że wykażą ̨, że przygotowali oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
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 gr. kap., w rozumieniu ustawy z 16.02. 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być́ wyeliminowane w
inny sposób niż ̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.	Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 2.	Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. Wykonania przynajmniej jednej dostawy o podobnym charakterze do przedmiotowego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości (poniżej Zamawiający przedstawił minimalne wartości dla poszczególnych zadań), przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. (załącznik nr 5 do SWZ. Wykaz dostaw) Wartość dostarczonego sprzętu na min. 8.000,00 zł
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-22 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 11:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-20

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


