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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(dalej: SWZ) 

  

ZNAK SPRAWY: 15/ZP/2021  

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

ul. Dr. Edwarda Rittlera 2  

     16-500 Sejny 

 

Adres strony internetowej: www.szpital.sejny.pl 

Faks do korespondencji:    (0-87) 51 72 335 

Tel. sekretariat:                    (0-87) 51 72 314 

Tel. zamówienia publiczne: (0-87) 51 72 319 

E-mail sekretariatu:            sekretariat@szpital.sejny.pl  

E-mail do korespondencji: zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl;  

Korespondencja pisemna na adres: 

           Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1435. 

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest Jolanta 

Szafranowska, tel. 87 5172 319  

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia oznaczone jest 

znakiem 15/ZP/2021  - Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni 

powoływać się na ten znak. 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: www.szpital.sejny.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  www.szpital.sejny.pl 

 

Nazwa zamówienia: 

„Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Sejnach w okresie 12 miesięcy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm.). 

 

      listopad  2021 r. 

…………………………………. 

(Miesiąc, rok) 

http://www.szpital.sejny.pl/
mailto:sekretariat@szpital.sejny.pl
mailto:zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl
http://www.szpital.sejny.pl/
http://www.szpital.sejny.pl/
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I. Informacje ogólne 

1. Tryb udzielenia zamówienia 

Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa 

Pzp 

 

2. Wykonawcy 

Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

˗ spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 3 

ust. 1-3 SWZ, 

˗ nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

˗ nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

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

 

3. Komunikacja w postępowaniu 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie 

ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a 

wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 

rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza 

się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w 

formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

4. Wizja lokalna 

a) Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

b) Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały 

opublikowane na stronie internetowej (platformie) prowadzącego postępowanie. 

 

5. Podział zamówienia na części 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.   

  

6. Oferty wariantowe 
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Zamawiający: 

˗ dopuszcza/nie dopuszcza możliwości, 

˗ wymaga/nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp 

tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony 

w niniejszej SWZ. 

 

7. Katalogi elektroniczne (tylko w przypadku gdy komunikacja w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

8. Umowa ramowa 

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

ustawy Pzp. 

 

9. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa 

w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

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

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

ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. 

 

11. Rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu w przypadku 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego. Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, 

w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 261 ustawy Pzp). 

 

13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

14. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający dokona unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli 

zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 255 ustawy Pzp. 
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15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

 

16.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Sejnach, adres: ul. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny, reprezentowany przez 

Dyrektora SP ZOZ w Sejnach – Waldemara Kwaterskiego, tel. 87 517 23 17 e-mail: 

w.kwaterski@szpital.sejny.pl 

 Inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Sejnach jest Pan Bartosz 

Wiżlański, tel. 87 517 23 46; e-mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z 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 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

mailto:b.wizlanski@szpital.sejny.pl


5 

 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 

lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

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

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 

 

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 

ze zm.). 

 

 

II. Wymagania stawiane wykonawcy 

1. Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach. 

2. Przewidywane zużycie energii w okresie 12 miesięcy wynosi łącznie 657 558  kWh. 

3. Wykaz punktów odbioru i przewidywane zużycie w punktach zawiera Opis 

Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ. 

4. Zamawiający informuje, że Operatorem Usług Dystrybucji dla punktów poboru 

energii objętych postępowaniem jest  PGE Dystrybucja S.A. Sprzedawcą jest PGE 

Obrót S.A. - umowy rozdzielone, proces zmiany sprzedawcy realizowany jest po 

raz kolejny. 

5. Zamawiający oświadcza, że przewidywane zużycie stanowi jedynie przybliżoną 

wartość, która może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu. Niezależnie od wielkości 

faktycznego zużycia Sprzedawca zobowiązany jest do stosowania zaoferowanej w 

ofercie przetargowej ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od odbiorców 

końcowych, żadnych roszczeń, jeżeli w okresie obowiązywania umowy odbiorcy 

końcowi zakupią mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej od przewidywanej, 

w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów 

poboru energii, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów 

technicznych punktów poboru energii, faktycznych poborów energii. 

6. W przypadku zwiększenia się w trakcie trwania umowy zapotrzebowania 

Zamawiającego na energię elektryczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
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zwiększenia wielkości zamówienia do 10% w stosunku do wielkości zamówienia 

podstawowego określonego  w Specyfikacji Warunków Zamówienia – prawo opcji. 

 

2. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od 01.01.2022 do 31.12.2022 

 

3. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  

wykluczeniu  na  zasadach określonych w SWZ oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia 

wymagań 

2) uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wnika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży; 

a) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.  z 2020 r. 

poz. 833);   

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia wymagań 

4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia wymagań 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  

zawodowej  -  dopuszcza  łączne  spełnianie  warunku  przez Wykonawców. 

 

4. Podstawy wykluczenia 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 

5. Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  zobowiązani  są  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  

potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw wykluczenia   

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

oświadczenie  o  spełnianiu warunków  udziału  w postępowaniu  oraz  o  braku  podstaw  

do  wykluczenia  z  postępowania  - zgodnie  z Załącznikiem nr 4 i 4a do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 
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3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych  

środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o  zamówieniu  lub  

dokumentach  zamówienia,  aktualnych  na  dzień  złożenia podmiotowych  środków 

dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.  z 2020 r. 

poz. 833);   

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

5. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  

Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast dokumentu,  o  których  mowa  w  ust.  4  pkt  2,  

składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie  ogłoszono  upadłości.  Dokument,  o  którym  mowa  powyżej,  

powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

6. Jeżeli  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  nie  

wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  4  pkt  2,  zastępuje  się  je  

w całości  lub  części  dokumentem  zawierającym  odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

złożone przed notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  

organem  samorządu  zawodowego  lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  

w szczególności  rejestrów publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  

17.02.2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów realizujących zadania 

publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

9. W  zakresie  nieuregulowanym  ustawą  Pzp  lub  niniejszą  SWZ  do  oświadczeń  

i dokumentów  składanych  przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 

w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub  oświadczeń,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz  
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rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla  dokumentów  

elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

 

6. Wymagania Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie  ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty.   

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa  w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy 

z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz  

spełnianie  warunków  udziału  w  zakresie,  w  jakim  każdy  z  wykonawców  wykazuje  

spełnianie  warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 

7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 

 DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1. Formularz ofertowy i formularz cenowy (załączniki nr 3 i 3a do SWZ). 

Wymagana forma: 

Formularze muszą być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4, 4a do SWZ 

w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziale 5 SWZ.  Oświadczenie to 

stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 

2. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 
 

Do oferty wykonawca załącza również: 

a) Pełnomocnictwo   

 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika 

z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za 

pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 

pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia 

oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 
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 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. 

Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie 

do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 

wykonawców należy załączyć do oferty. 

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać 

w szczególności wskazanie: 

˗ postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

˗ wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

˗ ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym, lub podpisem 

osobistym. 

W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej 

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe 

odwzorowanie, 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. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 

które każdego z nich dotyczą lub notariusz. 

b) Informacje dotyczące wykonawcy – RODO wraz z oświadczeniem 

wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ – w tym dokumencie wykonawca 

składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO 

i podwykonawców. 

 

Wymagana forma: 

Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 

innym dokumencie. 

 

c) Oferta wraz z załącznikami składana jest pod rygorem nieważności 

w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
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elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

 

 

2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 

2.1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 

oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

2.1.a) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 

369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do 

SWZ; 

2.1.b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2.1.c) Zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności 

regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych 

usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 
 

UWAGA: 

˗ Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz 

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

˗ Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

˗ Dokumenty wymienione w pkt 2.1 składa wykonawca, każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot, na którego 

zasobach polega wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
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11. Sposób przygotowania ofert (zapisy należy dostosować do wymogów użytkowanej 

przez zamawiającego platformy zakupowej) 

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę  składa  się  na  Formularzu ofertowym  i formularzu cenowym –  załącznik  nr  

3 i 3a   do  SWZ.   

Wraz  z  ofertą  Wykonawca  jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 5 ust. 1 SWZ; 

2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (odpowiednie 

pełnomocnictwa). 

4. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  

Wykonawcy,  zgodnie  z  formą reprezentacji  Wykonawcy  określoną  w  rejestrze  

lub  innym  dokumencie,  właściwym  dla  danej  formy organizacyjnej Wykonawcy 

albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 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.   

5. Oferta  oraz  pozostałe  oświadczenia  i  dokumenty,  dla  których  Zamawiający  

określił  wzory  w formie  formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, 

powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn 

i wierszy. 

6. Ofertę  składa  się  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej  lub  

w postaci  elektronicznej  opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim.  Każdy  dokument  składający  

się  na  ofertę  powinien  być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, 

że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie 

i postępować zgodnie z instrukcją dostawcy platformy. 

10. Przed  upływem  terminu  składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę.  W  tym  celu  należy  w  systemie  Platformy  

kliknąć  przycisk  "Wycofaj  ofertę".  Zmiana  oferty  następuje poprzez wycofanie 

oferty oraz jej ponownym złożeniu. 
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11. Podmiotowe  środki  dowodowe  lub  inne  dokumenty,  w  tym  dokumenty  

potwierdzające  umocowanie  do reprezentowania, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. Wszystkie  koszty  związane  z  uczestnictwem  w  postępowaniu,  w  szczególności  

z przygotowaniem  i  złożeniem oferty  ponosi  Wykonawca  składający  ofertę.  

Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  w postępowaniu. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 

postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.    

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

4. Wyliczona  cena  oferty  brutto  będzie  służyć  do  porównania  złożonych  ofert  i  do  

rozliczenia  w  trakcie  realizacji zamówienia. 

5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny 

lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku 

od  towarów  i  usług,  którą  miałby  obowiązek  rozliczyć.  W  ofercie,  o  której  

mowa  w  ust.  1,  wykonawca  ma obowiązek: 

1) poinformowania  zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do  

powstania  u  zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania  nazwy  (rodzaju)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  

świadczenie  będą  prowadziły  do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania  wartości  towaru  lub  usługi  objętego  obowiązkiem  podatkowym  

zamawiającego,  bez  kwoty podatku; 

4) wskazania  stawki  podatku  od  towarów  i  usług,  która  zgodnie  z  wiedzą  

wykonawcy,  będzie  miała zastosowanie. 

 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym 

składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji 

elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).  
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2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub 

podpisu osobistego.  

3. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:  

a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a 

ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j Dz.U.2021 poz. 670);  

b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 

ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2021 poz. 816).  

4. 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 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.  

5. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem mini 

Portalu podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:  

- drogą elektroniczną: zamówienia.publiczne@szpital.sejny.pl;  

- poprzez Platformę miniPortal, ePUAP dostępne pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal   

8. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga aby 

Wykonawca, aby wziąć udział w elektronicznym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego musi założyć konto na ePUAP. Rejestracja i korzystanie z 

Platformy miniPortal zostały opisane w instrukcji użytkownika systemu, która dostępna 

jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

9. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z 

korzystaniem z Platformy: 

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 

do komunikacji” wynosi 150 MB.  

- 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, znajdującego się od adresem: (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) 

oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

(ePUAP), znajdujące się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-

korzystania. 

10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania.  

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert.   

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
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Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w 

punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.  

Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ.  

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

2.  Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 

 

Składanie ofert: 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia 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 02.12.2021 

r., do godz. 11:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

na „ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 

zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

7. 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. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

Otwarcie ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021 r. o godzinie 11:30. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2)  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. 
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7. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 

8. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z 

kryterium oceny ofert określonym w niniejszej SWZ. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SWZ, a ponadto uzyska największą 

liczbę punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. 

 

1) Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.01.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2.  W  przypadku  gdy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed  upływem  terminu  

związania  ofertą wskazanego  w  ust.  1,  Zamawiający  przed  upływem  terminu  związania  

ofertą  zwraca  się  jednokrotnie  do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie  terminu  

związania  ofertą  wymaga  złożenia  przez  wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

2) Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

Cena (C) - waga kryterium 100% liczona wg poniższej formuły: 
  

najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert   

--------------------------------------------------------------------   x  100  = ilość punktów 

cena brutto oferty badanej 
  

2. Podstawą  przyznania  punktów  w  kryterium  "cena"  będzie  cena  ofertowa  brutto  

podana  przez  Wykonawcę  w Formularzu Ofertowym. 

3. Cena  ofertowa  brutto  musi  uwzględniać  wszelkie  koszty  jakie  Wykonawca  poniesie  

w  związku  z  realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  wyjaśnień  

dotyczących  treści  złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

6. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  

najkorzystniejszą.  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 

niepodlegających odrzuceniu ofert.   

 

3)  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ. 
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Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy. 

 

5) Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  

krótszym  niż  5  dni  od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w  ust.  1,  jeżeli  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  

prowadzonym  w  trybie  podstawowym  złożono  tylko jedną ofertę. 

3. W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  

się  o  udzielenie  zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

 

Załączniki do SWZ: 

załącznik 1  -  opis przedmiotu zamówienia 

załącznik 2  -  wzór umowy 

załącznik 3 - formularz ofertowy 

załącznik 3a - formularz cenowy 

załącznik 4  -  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

załącznik 4a - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

załącznik 5 -   klauzula inf. RODO, oświadczenie 

załącznik 6 -  oświadczenie o grupie kapitałowej 

załącznik 7 -  zał. nr 1 do umowy – wykaz PPE 

załącznik 8 -  zał. nr 2 do umowy - pełnomocnictwo 

 

 

Sejny, dnia 25.11.2021 r.                                                           

                                                 

 

 

…………………………………………………….. 

Podpis kierownika zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej 


