Nr sprawy: ZP4/VII/2020

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.:

„Zakup wraz z dostawą akcesoriów

jednorazowych, wielorazowych, zużywalnych
i akumulatorów do defibrylatorów dla
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”
Zatwierdził:
Warszawa, 21-07-2020 r.
prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Karolina Biela - WP.I

§1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającym jest:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa
Tel: +48 /22/ 22 99 931,
NIP: 522-25-48-391
Regon: 016321074
http://www.lpr.com.pl
e-mail:// dzp@lpr.com.pl, sekretariat@lpr.com.pl
2. Dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1535.
§2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość
zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
tj. kwotę 139 000,00 EURO.
§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:
1) akcesoriów jednorazowych do defibrylatorów Physio-Control (Zadanie nr 1);
2) linii pomiarowychCO2 dla pacjentów zaintubowanych w tym dorosłych, dzieci i noworodków
do defibrylatorów Physio-Control i Zoll (Zadanie nr 2);
3) akcesoriów wielorazowych zużywalnych i akumulatorów do defibrylatorów Physio-Control
(Zadanie nr 3);
4) akcesoriów do monitorowania i pulsoksymetrii do defibrylatorów i inkubatorów (Zadanie
nr 4).
1.1. Zamawiający zastrzega, że podane ilości akcesoriów są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec
zmianie w trakcie trwania umowy.
1.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości zamawianego asortymentu
w ramach całkowitej wartości umowy.
1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej
z braku zapotrzebowania.
1.4. Zamawiający wymaga, aby:
1) Dostarczane akcesoria były kompatybilne ze wskazanym urządzeniem medycznym
ze względu na prawidłowe działanie urządzenia, bezpieczeństwo pacjenta podczas terapii oraz
bezpieczeństwo użytkownika, tj. po podłączeniu czujnik/urządzenie.
2) Dostarczane akcesoria były kompatybilne również z akcesoriami będącymi w użytkowaniu
Zamawiającego, tj. po podłączeniu np. czujnik/przedłużacz/urządzenie, mankiet NIBP/wężyk
NIBP/urządzenie, elektroda samoprzylepna/przewód terapeutyczny Quik-Combo/urządzenie,
wiązka odprowadzeń przedsercowych/przewód EKG z wiązką odprowadzeń
kończynowych/urządzenie, itp. Zamawiający jednocześnie informuje, iż nie będzie wymieniał
akcesoriów aktualnie użytkowanych na akcesoria określone w OPZ.
3) Dostarczane akcesoria były nowe, fabrycznie zapakowane.
4) Dostarczane akcesoria jednorazowe posiadały co najmniej 12 miesięczny okres zdatności do
użycia liczony od dnia dostarczenia do Zamawiającego (dotyczy Zadań: 1 i 2) – parametr
punktowany.
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5) Wykonawca na dostarczane akcesoria udzielił gwarancji na okres co najmniej 12 miesięczny od
dnia dostarczenia Zamawiającemu (dotyczy Zadań: 1, 2, 3, 4) – parametr punktowany.
6) Termin realizacji dostawy do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
7) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie.
9) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d SIWZ (Formularz
cenowy).
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia
poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców
lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane
wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu
oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych
oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę
o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych
od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W związku
z powyższym, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach
towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach
i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca, powołujący się na rozwiązania
równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp, musi wykazać, że oferowane dostawy
spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku,
gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń,
to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały
i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający
użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy
odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 uPzp, należy rozumieć je jako przykładowe.
Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie
rozwiązań równoważnych opisanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej
SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważne”.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy,
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie, że zaproponowane przez Wykonawcę akcesoria równoważne spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie
Zamawiającego, dostarczyć:
a. folder/stronę z katalogu/prospekt/informację/opis/ulotkę lub inny dokument, opisujące
oferowane akcesoria wraz z nazwą producenta, modelem, numerem katalogowym, w wersji
papierowej lub elektronicznej;
b. próbkę produktu (1opakowanie/1 sztukę akcesoriów), niniejszy zapis dotyczy:
i. pozycji 4, 8, 11 załącznika nr 2a do SIWZ (Zadanie nr 1);
ii. pozycji 1, 2 załącznika nr 2b do SIWZ (Zadanie nr 2);
iii. pozycji 1, 2, 5 załącznik nr 2d do SIWZ (Zadanie nr 4).
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6. Zamawiający uzna zaoferowane akcesoria za równoważne po przeanalizowaniu otrzymanych
dokumentów (pkt a.) i/lub sprawdzeniu próbki (pkt b.) z użytkowanym sprzętem poprzez
zainstalowanie akcesoriów w sprzęcie. Jakiekolwiek niejasności wynikające z otrzymanych
dokumentów i/lub oznaki negatywnego oddziaływania akcesoriów na sprzęt, w szczególności
niemożliwość uruchomienia sprzętu, wyświetlenie komunikatu o błędzie na ekranie informacyjnym
sprzętu lub nieprawidłowe działanie podczas wykonywanych pomiarów, skutkować będzie
uznaniem akcesoriów (w tym próbki) za niespełniające warunków określonych w SIWZ.
§4
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na
4 Zadania:
Zadanie nr 1 - Akcesoria jednorazowe do defibrylatorów Physio-Control,
Zadanie nr 2 - Linie pomiarowe CO2 dla pacjentów zaintubowanych w tym dorosłych, dzieci
i noworodków do defibrylatorów Physio-Control i Zoll,
Zadanie nr 3 - Akcesoria wielorazowe zużywalne i akumulatory do defibrylatorów Physio-Control,
Zadanie nr 4 - Akcesoria do monitorowania i pulsoksymetrii do defibrylatorów i inkubatorów.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, z tym że tylko jedną ofertę na daną część
zamówienia.
§5
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 UPZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.
§6
INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§7
WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW
1. Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 uPzp, Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców
2. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz niewskazania firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot
zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.
§8
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji dostawy:
maksymalnie w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia.
§9
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa
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w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp, z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468, z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769).
3) Wykonawcę, 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 2).
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
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10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2019 r., poz. 628, z późn. zm.).
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne.
12) Wykonawców, którzy należąc 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 późn.
zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) – c) i pkt 3), gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. a) – c), jeżeli
nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 2 pkt 2) lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana
za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. d),
b) w ust. 2 pkt 4),
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna,
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 7) i 9), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 10), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 11), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2) i 3) oraz 5) – 9), może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający
zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
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7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
8. Zamawiający przewiduje możliwość, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24aa uPzp).
§ 10
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
1. Wykaz oświadczeń, składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzony
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte
w innym JEDZ, złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Wymaga się złożenia w JEDZ jedynie ogólnego oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, zawartego w Sekcji  Cz. IV: Kryteria kwalifikacji.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ-e dotyczące tych
podmiotów.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
2. JEDZ należy wypełnić przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą stronę
internetową https://espd.uzp.gov.pl/
W tym celu należy podjąć następujące kroki:
1) Ze strony internetowej Zamawiającego na której udostępniony został dokument SIWZ należy
pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”,
2) Wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/,
3) Wybrać odpowiednią wersję językową,
4) Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć
w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje
się Wykonawca),
5) Zaimportować pobrany wcześniej plik,
6) Wypełnić formularz,
7) Pobrać formularz w formacie pdf i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zaleca się podpisywanie oświadczeń i dokumentów podpisem wewnętrznym „PAdES”
i sprawdzenie poprawności podpisu poprzez program open-source „proCertum
SmartSign” z aktualnymi certyfikatami.
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3. Przy wypełnianiu formularza JEDZ, Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania,
zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
4. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 uPzp.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 1 SIWZ: Nie dotyczy
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 2 SIWZ:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10),
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 4) SIWZ (wzór Oświadczenia załącznik nr 4 do SIWZ),
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 11) SIWZ
(wzór Oświadczenia - załącznik nr 5 do SIWZ).
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na wezwanie Zamawiającego - zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo - w przypadku braku takiego rejestru, - inny
równoważny dokument, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10) SIWZ.
8. Dokument, o którym mowa w ust. 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa
w ust. 7 zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w ust. 6 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 7, w zakresie określonym w § 9
ust. 2 pkt 3) i 10). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
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oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca w stosownych sytuacjach może - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w § 9 ust. 1 - polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych
w art. 22a uPzp. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu
(np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt 1) – 3).
Wykonawca może wskazać oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w ust. 5, 6, 7, 9, które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w § 9 ust. 1, 2 i 3.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w ust. 5, 6, 7, 9 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 10, z wyjątkiem JEDZ, dotyczące Wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej
za zgodność z oryginałem, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem
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oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
19. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają postanowienia Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.)
oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320, z późn.
zm.).
§ 11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu formularzy do komunikacji na miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ i pod adresem
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
lub
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/inne-sprawy-urzedowe/zamowienia-publiczne oraz przy użyciu poczty elektronicznej
sekretariat@lpr.com.pl lub dzp@lpr.com.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub
wniosku
dostępnego
na
miniPortalu
oraz
pod
adresem
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia . Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych pdf, doc, docx, jpg i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób
złożenia
oferty,
w
tym
zaszyfrowania
oferty
opisany
został
w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zaleca się sprawdzenie
poprawności podpisu poprzez program open-source „proCertum SmartSign”
z aktualnymi certyfikatami.
8. 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, z późn.
zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym opisaniem „Załącznik stanowiący tajemnicę
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przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP z rozszerzeniem .zip lub .7z.).
Do oferty należy dołączyć JEDZ w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do
jednego pliku archiwum (ZIP z rozszerzeniem .zip lub .7z.).
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
miniPortalu oraz pod adresem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Sposób zmiany
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP z rozszerzeniem .zip lub .7z.).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i JEDZ),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na miniPortal (Formularze do komunikacji) oraz pod
adresem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia .
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego lub/i tytułem postępowania
lub/i numerem ogłoszenia TED lub/i ID postępowania.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w ust. 16 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320,
z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.).
Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym:
1) numer telefonu: +48 (22) 22 99 830,
2) adres poczty elektronicznej: sekretariat@lpr.com.pl, dzp@lpr.com.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) w sprawach proceduralnych – Karolina Biela;
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku.
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§ 12
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 26.08.2020 r. do godz. 1230
w wysokości:
Zadanie nr 1 - 4 000,00 zł,
Zadanie nr 2 – 2 000 zł,
Zadanie nr 3 – 1 000 zł,
Zadanie nr 4 – 1 000 zł.
2. Forma wpłaty wadium:
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu, płatne na konto 31 1130 1017 0020 1459 3620 0001 w banku BGK S.A.,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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 2019 r., poz. 310, z późn. zm.).
2) Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed
upływem terminu określonego w § 12 ust. 1 nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego.
3) Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy wnieść w oryginale w postaci elektronicznej
w sposób określony w § 11 SIWZ przed upływem terminu określonego w ust. 1 SIWZ.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 2 pkt 1) lit. a).
5) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia
niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;
b) określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
c) kwotę gwarancji lub poręczenia;
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia;
e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji
lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30
dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych
w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp.
6) Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 uPzp.
§ 13
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca (samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego) może przedłużyć termin związania
ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym,
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że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

1.

2.

3.
4.
5.

§ 14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Oferta winna zawierać:
1) wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz ofertowy
(załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d do
SIWZ),
2) jednolite dokumenty, o których mowa w §10 ust. 1,
3) dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę ;
oraz
4) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
− zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w § 10 ust. 11 SIWZ,
5) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – oryginał pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia
pełnomocnictwa, które musi zawierać w szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania
o zamówienie publiczne, którego dotyczy; Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego; ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony
notarialnie poprzez opatrzenie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - oryginał pełnomocnictwa,
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa,− określający jego zakres. Pełnomocnik
posługujący się pełnomocnictwem ma obowiązek złożyć - wraz pełnomocnictwem
- dokument, z którego wynika uprawnienie osób, które udzieliły pełnomocnictwa, do
reprezentowania Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa. W przypadku złożenia kopii
pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie poprzez opatrzenie dokumentu
elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, aby
Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - pod rygorem odrzucenia, z zastrzeżeniem
§ 4 SIWZ.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy, odpowiadać będą formularzom określonym
przez Zamawiającego.
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6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. W celu przeliczenia na PLN wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,
w oświadczeniach i dokumentach, których złożenia żądał Zamawiający w § 10 SIWZ, Zamawiający
zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany
w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 roku w sprawie sposobu
wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz. Urz. NBP. z dnia 29 września 2002
roku z późn. zm.).

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

§ 15
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2020 r. o godzinie 1230.
Otwarcie ofert odbędzie się, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby
Zamawiającego w dniu 26.08.2020 r. o godz. 1300.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
www.lpr.com.pl informacje, dotyczące:
a) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
§ 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Ilekroć mowa o cenie, należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 178, z późn. zm.).
Cena, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), musi być
całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia. Cena ta służy do porównania ofert i musi wynikać
z Formularza cenowego (załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d do SIWZ).
Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.
Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny, tj. w taki, żeby wybór
jego oferty gwarantował Zamawiającemu realizację zamówienia.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający - w celu oceny
takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
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zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
§ 17
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia, prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
§ 18
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY
1.

Kryteriami oceny ofert, ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów, są:
Dla Zadań nr 1 i 2:
Lp.

Kryterium

Ranga

1.

Cena brutto oferty

60

2.

Termin realizacji zamówień

20

3.

Okres zdatności do użycia akcesoriów jednorazowych

10

4.

Gwarancja na akcesoria

10
Razem

100

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) w kryterium Cena brutto oferty, maksymalną liczbę 60 punktów otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najniższą cenę brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

C 

C min
R
Cob

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty
Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
2)

w kryterium Termin realizacji zamówień, Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20
punktów. Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówień:
 do 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego – otrzyma 0 pkt;
 do 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego – otrzyma 20 pkt.
Wykonawca nie może zaproponować terminu realizacji poszczególnych zamówień
dłuższego niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

3)

w kryterium Okres zdatności do użycia akcesoriów jednorazowych, Wykonawca może
uzyskać maksymalnie 10 punktów. Wykonawca, który zaoferuje okres zdatności do użycia
akcesoriów jednorazowych:
 12-miesięczny, liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 0 punktów;
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 18-miesięczny, liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 5 punktów;
 24-miesięczny, liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 10 punktów.
Wykonawca nie może zaproponować okresu zdatności do użycia krótszego
niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia produktów do Zamawiającego.
4)

w kryterium Gwarancja na akcesoria, Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji na akcesoria jednorazowe, zużywalne
i akumulatory:
 12-miesięczny, liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 0 punktów;
 18-miesięczny, liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 5 punktów;
 24-miesięczny, liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 10 punktów.
Wykonawca nie może zaproponować okresu gwarancji na akcesoria krótszego
niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia produktów do Zamawiającego.

Dla Zadań nr 3 i 4:
Lp.

Kryterium

Ranga

1.

Cena brutto oferty

60

2.

Termin realizacji zamówień

20

3.

Gwarancja na akcesoria

20
Razem

100

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) w kryterium Cena brutto oferty, maksymalną liczbę 60 punktów otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najniższą cenę brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

C 

C min
R
Cob

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty
Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
2)

w kryterium Termin realizacji zamówień, Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20
punktów. Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówień:
 do 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego – otrzyma 0 pkt;
 do 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego – otrzyma 20 pkt.
Wykonawca nie może zaproponować terminu realizacji poszczególnych zamówień
dłuższego niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

3)

w kryterium Gwarancja na akcesoria, Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji na akcesoria jednorazowe, zużywalne
i akumulatory:
 12-miesięczny, liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 0 punktów;
 18-miesięczny, liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 10 punktów;
 24-miesięczny, liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu – otrzyma 20 punktów.
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Wykonawca nie może zaproponować okresu gwarancji na akcesoria krótszego
niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia produktów do Zamawiającego.
2. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc
po przecinku.
3. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według
ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
4. Końcową ocenę oferty będzie stanowiła suma uzyskanych punktów w każdym kryterium.
5. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, zostanie przedstawiona jako oferta
najkorzystniejsza.
§ 19
INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
§ 20
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do dopełnienia następujących formalności:
1) osoby reprezentujące Wykonawcę, przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentów załączonych do oferty,
2) jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani,
przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców,
2. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 2), przez Wykonawcę, którego oferta
została wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed podpisaniem umowy,
Zamawiający potraktuje jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert - bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny (chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.
1 uPzp).
§ 21
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
§ 22
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, na warunkach i w zakresie określonym w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne
postanowienia umowy.
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§ 23
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach
określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty, określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie,
2) skarga do sądu.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 uPzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g uPzp.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 24
INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO
Zamawiający informuje, że na swojej stronie internetowej pod adresem:
https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/ zamieścił Klauzulę Informacyjną o Przetwarzaniu Danych
Osobowych.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z treścią Klauzuli oraz złożenie odpowiedniego
oświadczenia zawartego w Formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.
§ 25
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
Formularz cenowy – załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d;
Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3;
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4;
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5;
Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6;
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty – załącznik nr 7.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
.................................., dnia ...............................
I.

INFORMACJE O WYKONAWCY

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba)

NIP .......................................................................... REGON .......................................
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) …………………………………...
tel. .............................................................
e-mail ................................................... www .................................................. (jeżeli posiada)
województwo ................................................... powiat ...............................................................
w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)1:
Pełnomocnik Konsorcjum: …………………………………………………………………………………
nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba)

NIP .......................................................................... REGON .......................................
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) .............................................................
tel. .............................................................
e-mail ................................................... www .................................................. (jeżeli posiada)
województwo ................................................... powiat ...............................................................
Uczestnik Konsorcjum:……………………………………………………………………………………
nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba)

NIP .......................................................................... REGON .......................................
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) …………………………………...
1

Należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika
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tel. .............................................................
e-mail ................................................... www .................................................. (jeżeli posiada)
województwo ................................................... powiat ...............................................................
2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

………………………………………………………………………………………………
nazwa
………………………………………………………………………………………………
numer telefonu:

..............................................................................

adres poczty elektronicznej:

…………………………………..………………

II. PRZEDMIOT OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Zakup wraz z dostawą akcesoriów jednorazowych,
wielorazowych, zużywalnych i akumulatorów do defibrylatorów dla Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego”
–
nr postępowania ZP/4/VII/2020, my niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu o zamówienie
publiczne i:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ):
Zadanie nr 1: za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN*, zgodnie
z Formularzem cenowym (załącznik nr 2a do SIWZ).
Zadanie nr 2: za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN*, zgodnie
z Formularzem cenowym (załącznik nr 2b do SIWZ).
Zadanie nr 3: za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN*, zgodnie
z Formularzem cenowym (załącznik nr 2c do SIWZ).
Zadanie nr 4: za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN*, zgodnie
z Formularzem cenowym (załącznik nr 2d do SIWZ).
* Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania i nie będących czynnym płatnikiem
podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto, (nie uwzględniającą podatku od towarów
i usług obowiązującego w Polsce). W takim przypadku Wykonawca wpisuje cenę i wartość brutto równą cenie
i wartości netto (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce).

2. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie nasze zobowiązania finansowe i koszty konieczne
do wykonania całości przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że wykonamy dostawę w terminie:
 do 14 dni od daty złożenia zamówienia;
 do 7 dni od daty złożenia zamówienia.
W przypadku nie zaznaczenia żadnego z powyższego Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny
termin dostawy.

4. W zakresie Zadania nr 1 i 2 oferujemy dostawę produktów o minimalnym okresie zdatności:
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 12-miesięcy, liczony od dnia dostarczenia produktu Zamawiającemu;
 18-miesięcy, liczony od dnia dostarczenia produktu Zamawiającemu;
 24-miesięcy, liczony od dnia dostarczenia produktu Zamawiającemu.
W przypadku nie zaznaczenia żadnego z powyższego Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny
okres zdatności wymagany przez Zamawiającego lub nie ubiega się o udzielenie zamówienia w Zadaniu
nr 1 i 2.

5. Oświadczamy, że na akcesoria udzielamy gwarancji na okres:
 12-miesięc, liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu
 18-miesięczny, liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu
 24-miesięczny, liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu ]
W przypadku nie zaznaczenia żadnego z powyższego Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny
okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że2:
 wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
 wybór naszej oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
................................................................................................................................................
nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego, wartość bez kwoty podatku.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz
z załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć, w tym w szczególności opis przedmiotu
zamówienia) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, które stanowi załącznik
nr 3 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 3
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 4
Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują
się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/
10. Osoby uprawnione do kontaktowania się w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony
Wykonawcy: p. ……………………….., tel. ……………………., e-mail ………………………. .
11. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom część zamówienia:
Część zamówienia

2

Nazwa (firma) podwykonawcy

Odpowiednie zaznaczyć

3

Rozporządzenie 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).
4

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
13. Wadium zostało wniesione w formie ………………………………………………..…..
14. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 uPzp, na
następujący rachunek bankowy ………………..………….………………………..……………5
15. Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp6:
 żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach,
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania.
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert),
iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona
przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od
momentu otwarcia ofert.
16. Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów:
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)
1) .................................................................................................. Załącznik nr ............
2) .................................................................................................. Załącznik nr ............
3) .................................................................................................. Załącznik nr ............

Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

5

Jeżeli dotyczy
skreślić

6Niepotrzebne
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO UMOWY NR _ _ _ /DN/2020
(dalej zwana „umową”)
zawarta w dniu podpisania jej przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5, kod 01-934
Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000144355,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
REGON 016321074
NIP 522-25-48-391
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Z-cę Dyrektora ds. Medycznych – Tomasza Derkowskiego, na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Dyrektora Roberta Gałązkowskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku
a
...................................................................................................................................................
wpisanym do ...................................
pod numerem ...................................
NIP
...............................
Regon
...............................
zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
…………………………………….
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdą z osobna „Stroną”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu
nieograniczonego nr ZP/…/VI/2020 na „Zakup wraz z dostawą akcesoriów jednorazowych,
wielorazowych, zużywalnych i akumulatorów do defibrylatorów dla Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego” zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Strony zawierają umowę następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:
a.

akcesoriów jednorazowych do defibrylatorów Physio-Control (Zadanie nr 1);

b.

linii pomiarowychCO2 dla pacjentów zaintubowanych w tym dorosłych, dzieci
i noworodków do defibrylatorów Physio-Control i Zoll (Zadanie nr 2);

c.

akcesoriów wielorazowych, zużywalnych i akumulatorów do defibrylatorów Physio-Control
(Zadanie nr 3);

d.

akcesoriów do monitorowania i pulsoksymetrii do defibrylatorów i inkubatorów (Zadanie
nr 4);
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(dalej zwanymi „akcesoriami”) zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia / Formularzem
cenowym.
2.

Szczegółowy wykaz akcesoriów zawarty jest w ofercie Wykonawcy z dnia ........................., która
stanowi załącznik nr 1 do umowy.
§2

1.

Całkowitą wartość umowy, Strony ustalają do kwoty brutto ........................................... PLN
(słownie: .........................................................................), w tym netto ................................ PLN
(słownie: ..........................................................................).

2.

Całkowita wartość umowy obejmuje również wszystkie koszty związane z dostawą akcesoriów
Zamawiającemu do siedziby w Warszawie przy ul. Księżycowej 5 (transport, przygotowanie
dostawy, ubezpieczenie).

3.

Ceny jednostkowe akcesoriów zawiera Oferta Wykonawcy.

4.

Strony uzgadniają, że ceny jednostkowe akcesoriów obowiązują przez cały okres trwania umowy.
Jednorazowa zmiana ceny na niższą (zmiana korzystna dla Zamawiającego np. oferta promocyjna),
nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

5.

Zapłata za każdą sukcesywnie zrealizowaną dostawę odbywać się będzie przelewem na wskazany
również na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nr ……...…………………, na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6.

Za termin płatności faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

7.

Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury przez
Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie
prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

8.

Zamawiający na podstawie przysługującego mu prawa, będzie potrącał kary umowne, o których
mowa w § 6 umowy z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Naliczenie kary umownej następuje
poprzez wystawienie noty wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem faktury VAT, której potrącenie
dotyczy.

9.

Całkowita wartość umowy w okresie obowiązywania umowy nie podlega zmianom i waloryzacji,
z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 4.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji umowy oraz na
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej skutkującej zmianą wierzyciela lub obrotem
wierzytelnościami wynikającymi z umowy.
11. Strony nie przewidują wypłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
§3

1.

Umowa zostaje zawarta na czas określony 36 miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia
tj. od dnia podpisania jej przez ostatnią ze Stron lub do wykorzystania kwoty wskazanej
w § 2 ust. 1, w zależności co nastąpi wcześniej.

2.

Realizacja dostaw akcesoriów odbywać się będzie sukcesywnie w okresie ważności umowy,
w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie osobnych zamówień składanych
przez pracowników Działu Logistyki Medycznej Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres email wskazany w § 5 ust 4.

3.

Termin realizacji dostaw akcesoriów ustala się na okres nie dłuższy niż ................ (…) dni
(zgodnie z ofertą Wykonawcy nie dłuższym niż 14 dni) liczonych od daty złożenia zamówienia
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przez Zamawiającego. Jako dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego Strony uznają
dzień wysłania zamówienia, w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4.

W przypadku zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, które spowodują, że
realizacja dostawy nie będzie możliwa w terminie ustalonym w umowie, Wykonawca pocztą
elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 3, poinformuje o tym Zamawiającego, który
może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu dostawy jednakże nie dłużej niż o siedem (7) dni.
Wydłużenie terminu realizacji nie stanowi zmiany umowy.
§4

1.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone akcesoria stanowiące przedmiot umowy
są kompatybilne z urządzeniem medycznym wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia /
Formularzu ofertowym oraz zgodne z wymogami jakie producent urządzenia określił w instrukcji
użytkowania, ze względu na prawidłowe działanie urządzenia, bezpieczeństwo pacjenta podczas
terapii oraz bezpieczeństwo użytkowania urządzenia medycznego.

2.

Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane akcesoria stanowiące przedmiot zamówienia
są nowe, fabrycznie zapakowane.

3.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone akcesoria7 będą posiadały co najmniej
……………… (……) miesięczny (zgodnie z ofertą Wykonawcy nie krótszym niż 12 miesięcy)
okres zdatności do użycia liczony od dnia dostarczenia akcesoriów Zamawiającemu.

4.

Wykonawca na dostarczone akcesoria udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ………………
(……) miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy nie krótszym niż 12 miesięcy), liczonych od dnia
dostarczenia akcesoriów Zamawiającemu.

5.

W przypadku powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzeniu braków
ilościowych dostarczonych akcesoriów lub niezgodności dostarczonych akcesoriów z opisem
przedmiotu zamówienia / formularzu cenowym lub stwierdzenia wad w dostarczonych
akcesoriach Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić ilości akcesoriów, lub dostarczyć akcesoria
zgodne z umową, lub wymienić wadliwe akcesoria na nowe, wolne od wad, na swój koszt,
w terminie do siedmiu (7) dni, liczonych od daty wysłania powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 5 ust 4.

6.

Jeżeli Wykonawca nie uzupełni lub nie wymieni zareklamowanych akcesoriów na wolne od wad
w terminie wskazanym w ust. 5 jest on zobowiązany w terminie trzech (3) dni wystawić fakturę
korygującą pomniejszoną o wartość zareklamowanych akcesoriów.

7.

Jeżeli w ramach przyznanej gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu akcesoria wolne
od wad termin udzielonej gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowych akcesoriów.

8.

Wszelkie koszty związane z wymianą gwarancyjną w trakcie trwania okresu gwarancyjnego ponosi
Wykonawca.
§5

1.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu
Logistyki Medycznej Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona.

2.

Do kontaktów z Wykonawcą w sprawie dostaw upoważnieni są pracownicy Działu Logistyki
Medycznej Zamawiającego, a ze strony Wykonawcy ...................................

3.

Dane kontaktowe ze strony Działu Logistyki Medycznej Zamawiającego:
tel.: 22 22 99 820;
poczta elektroniczna: dlm@lpr.com.pl
Dane kontaktowe ze strony Wykonawcy:

a.
b.
4.
7

Zapis dotyczy Zadań nr: 1, 2, obejmujących akcesoria jednorazowe
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a.
b.

tel.: ..............................;
poczta elektroniczna: .......................................
§6

1.

W przypadku rażącego naruszenia przez Stronę obowiązków określonych w umowie, każdej ze
Stron w całym okresie obowiązywania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w całości lub w części.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę w wysokości 10% wartości brutto
umowy lub 10 % niezrealizowanej wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust.1,
w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę odpowiednio w całości lub w części od umowy
z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kwotę w wysokości 10% wartości brutto
umowy lub 10 % niezrealizowanej wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust.1,
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy odpowiednio w całości
lub w części z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji terminów określonych w umowie lub na jej podstawie
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej
w terminie danej dostawy za każdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku 3-krotnego nieterminowego dostarczenia akcesoriów.
6. W razie stwierdzenia niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych
w ust. 5, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
a Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kwotę w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto
umowy.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie trzydziestu (30)
dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
z tytułu należytego wykonania części przedmiotu zamówienia.
9.

W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kar umownych, każdej ze Stron
przysługuje odszkodowanie uzupełniające do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7

1.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

2.

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
nieważności.

3.

Strony zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana
umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych w ust. 2 i 4.

4.

Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany umowy:
a.

obniżenie ceny jednostkowej za akcesoria przez Wykonawcę w przypadku zmiany
obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji przedmiotu
umowy, które może nastąpić w każdym czasie na skutek zmiany cen producenta akcesoriów;
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b.

obniżenie przez Wykonawcę ceny jednostkowej za akcesoria, które może nastąpić w każdym
czasie na skutek zmiany cen producenta akcesoriów, z zastrzeżeniem zawartym w § 2 ust. 4;

c.

w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie przy
udzielaniu zamówień publicznych;

d.

w zakresie przedłużenia terminu przewidzianego na realizację dostawy zamówienia,
o czas trwania wskazanych okoliczności, jednakże nie dłuższy niż siedem (7) dni;

e.

w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania umowy do sześciu (6) miesięcy w przypadku
niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, za zgodą obu Stron;

f.

zmianę wielkości opakowania przy zachowaniu ceny jednostkowej nie wyższej
niż przedstawiona w ofercie, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu przez Wykonawcę
z Działem Logistyki Medycznej Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail
wskazany w § 5 ust 3;

g.

zmiany wielkości opakowania lub zmiany rodzaju opakowania przez producenta, która może
mieć wpływ na wysokość ceny jednostkowej brutto za opakowanie, z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny określonej w umowie, za zgodą obu Stron;

h.

zmiana ceny jednostkowej za akcesoria w przypadku, gdy producent zaprzestanie produkcji,
zmodyfikuje model lub zmieni model akcesoriów, co może wpłynąć na cenę jednostkową;

i.

zmiana wysokości wynagrodzenia brutto może nastąpić, w przypadku zmiany:
a.

stawki podatku od towarów i usług;

ii.

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2177);

iii. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
iv. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. z 2018r. poz. 2215);
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
j.

zmiana terminów dostaw w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnego wpływu
sytuacji związanej z wirusem SARS-Co-2 (chorobą COVID-19) na możliwość realizacji
przedmiotu umowy.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji w mniejszym zakresie kwotowym uzależnionym
od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednakże nie mniej niż 60% całkowitej wartości brutto
umowy.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilości zamawianych akcesoriów
będących przedmiotem umowy, w zależności od bieżących potrzeb, w ramach całkowitej wartości
umowy, o której mowa w § 2 ust. 1. Zmiany te mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu
ilości jednych akcesoriów, kosztem odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia ilości innych
akcesoriów objętych przedmiotem umowy.

7.

Realizacja umowy według zasad określonych w ust. 5 i 6 nie wymaga sporządzania aneksu
do umowy oraz nie skutkuje po stronie Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych wobec
Zamawiającego.
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§8
1.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy,
z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu
przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1781 z późn. zm.).

3.

Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy o której mowa w ust. 2, zawartych
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko,
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.
§9

Wszelkie spory będą załatwione przez Strony polubownie, a w przypadku niemożności tego
rozwiązania, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
1.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

2.

Zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego umowę sporządzono w formie elektronicznej przez
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jest równoznaczne z umową złożoną
w formie pisemnej. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią
ze Stron.

3.

Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
Zamawiający:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

WYKONAWCA:

.......................................................................................................................................................
(Firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z dostawą
akcesoriów

jednorazowych,

wielorazowych,

zużywalnych

i

akumulatorów

do

defibrylatorów dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” (nr postępowania ZP/4/VII/2020)
prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, oświadczamy, że wobec podmiotu,
który reprezentujemy:
 nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
 wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.8

…………………. (miejscowość), dnia ………….…….

………….………...…………
Podpis (y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)

8

Odpowiednie zaznaczyć
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Zamawiający
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

WYKONAWCA

.......................................................................................................................................................
(Firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z dostawą
akcesoriów

jednorazowych,

defibrylatorów

dla

wielorazowych,

Lotniczego

Pogotowia

zużywalnych

i

Ratunkowego”

akumulatorów
(nr

do

postępowania

ZP/4/VII/2020), prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, oświadczamy, że
wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie orzeczono/orzeczono9 tytułem środka
zapobiegawczego zakazu/zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

………….…. (miejscowość), dnia ………….…….

………...…………………
Podpis (y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)

9

Niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 uPZP
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ

…………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że: należę / nie należę10 do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy,
którzy złożyli odrębne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), w postępowaniu pn.
„Zakup wraz z dostawą akcesoriów jednorazowych, wielorazowych, zużywalnych
i akumulatorów do defibrylatorów dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”
– nr postępowania ZP/4/VII/2020.

…………………….., dnia ………………….

………………………………………..
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy którzy
złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie
winno być złożone przez każdy podmiot.

10

niepotrzebne skreślić

