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ROZDZIAŁ I 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiający: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, KRS 0000456064, NIP 524-27-58-370, (dalej jako „Zamawiający”  
lub SCOL sp. z o.o.”). 

2. Adres do korespondencji: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, e-mail: 
biuro@scol.warszawa.pl.  

3. Siedziba: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. 

4. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 
15.00 

 
ROZDZIAŁ II 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo 
zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwana (dalej jako „Pzp”).  

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy w/w ustawy  oraz akty wykonawcze do 
ustawy Pzp, w szczególności Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126). 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017r., poz. 
459 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

ROZDZIAŁ III 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: 

 
„Sukcesywna dostawa pieluchomajtek  dla pacjentów przebywających w Stołecznym 

Centrum Opiekuńczo-Leczniczym  Sp. z o.o.”  

2. Symbol postępowania: ZP/50/2019 

3. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

- Kod CPV 33141000-0  - Jednorazowe artykuły medyczne. 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów:  

- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74, 03- 131 Warszawa, 

- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8, 04- 837 Warszawa, 

mailto:biuro@scol.warszawa.pl
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- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, 01- 958 Warszawa, 

wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o., ul. Mehoffera 72/74,  

03-131 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań związanych z realizacją 

zamówienia zawierają: Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy oraz Załącznik nr 7 do 

SIWZ – Projekt umowy.  

Wymagania stawiane Wykonawcom: 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport oraz rozładunek i wniesienie towaru w miejsce 

wskazane przez Zmawiającego.   
2. Zamawiający wymaga, iż do każdego Zakładu  wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- 

Leczniczego  Sp. z o.o., dostawy mają odbywać się trzy razy w miesiącu w dni robocze  w godzinach  
9.00 - 13.00. Za dni robocze uznaję się: od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni świątecznych. 

3. Zamówienia składane przez Zamawiającego będą wynikać z bieżących potrzeb, co jest równoważne  
z możliwością niezrealizowania przedmiotu umowy w ilościach i w zakresie wskazanym w formularzu 
asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki dostarczane były w opakowaniach zbiorczych zamkniętych 
fabrycznie, natomiast w opakowaniach jednostkowych  nie większych niż 30 sztuk. 

5. Termin ważności dostarczonych wyrobów nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy 
przedmiotu zamówienia. 

6. Przedmiot dostaw powinien posiadać dokładny i czytelny opis przedmiotu zamówienia na opakowaniu 
oraz stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające jego stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z 
polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej (powinien odpowiadać określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu wymagane 
prawem).  

7. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być bezpieczny w użyciu dla pacjentów oraz dla 
personelu. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety 
(oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim. 

8. Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru odbywały się środkami transportu wyposażonymi w 
„windę”, umożliwiającą  rozładunek towaru na  paletach. Rozwiązanie to zdecydowanie skróci 
czas przyjęcia towaru,  a pracownicy Zamawiającego będą zaangażowani jedynie na krótki okres, 
potrzebny na  sprawdzenie zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem.  

9. Opakowania zwrotne (palety) z bieżącej dostawy będą przekazane Wykonawcy przy następnej 
dostawie. Zamawiający nie odpowiada za jakość opakowań zwrotnych (palet). 

10. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik 
nr 7 do SIWZ. 

 
ROZDZIAŁ IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Przewidywany termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 
ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz dodatkowo na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 
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1.1.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20  

lub ust. 5 Pzp, 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. 

1.1.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

art. 24 ust. 8 Pzp. 

1.1.3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział  

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

1.1.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

1.2  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
 
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
 
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej  
 
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał  lub wykonuje  w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy produktów odpowiadającą swoim 
rodzajem i wartością dostawie będącej przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
400 000,00 zł brutto łącznie.  

 

2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt.1.2, o ile zostały one określone przez Zamawiającego, mogą oni spełniać 
łącznie, natomiast wykazanie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt.1.1. musi 
wykazać każdy z Wykonawców.  

3 Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych 
przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia, zostanie 
wykluczony z postępowania. 

4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4.2  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
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niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

4.3  W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument 
(zobowiązanie) powinno określać:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu zamówienia, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.  

4.4 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy 
Pzp w zakresie wskazanym w SIWZ.  

4.5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

ROZDZIAŁ VI 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPELNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  
 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 
1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert, udziału  
w postępowaniu oświadczenie -  załącznik nr 3  do SIWZ.  

1.1. W przypadku wspólnego wbiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
załącznik nr 3  do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. 

2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.   
Powyższy dokument Zamawiający samodzielnie pobierze z ogólnodostępnego rejestru. 

2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 2  składa: Dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

3. W celu wykazania spełniania warunków w postępowania Zamawiający wymaga:  

3.1 Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzeczy których dostawy zostały 
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wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy  zostały wykonane 
lub są wykonywane  należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert (zaleca się sporządzić wykaz dostaw zgodnie z Załącznikiem nr 5 
do SIWZ – Wykaz usług); 

4. Na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga:  

• Karty danych technicznych lub inne dokumenty producenta na potwierdzenie wymaganych 
parametrów określonych w  Formularzu asortymentowo-cenowym  – dokument dostarczyć 
wraz z ofertą. 

• Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne (pieluchomajtki) są dopuszczone 
do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -  
dokument dostarczyć wraz z ofertą. 

• Próbki -  po 3 szt.  każdego oferowanego asortymentu (rozmiaru). Próbki na wniosek 
Wykonawcy zostaną zwrócone za wyjątkiem oferty wygranej, gdzie próbki stanowić będą wzór 
do porównania dostaw z asortymentem oferowanym w postępowaniu - dostarczyć wraz z 
ofertą.  

5. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy do złożenia w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej (www.ipzp.pl) informacji 

dotyczącej nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazać zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów). W przypadku 

przynależności do grupy kapitałowej wykonawcy wraz ze złożeniem oświadczenia, powinni 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POZOSTAŁE WARUNKI  
 

1. Zgodnie z art. 36b ust 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę  
w Formularzu Oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw) podwykonawców 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 
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3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 
pkt. 13-22 i ust 5 pkt.1 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) 

składają ofertę na zasadach określonych w ustawie. 
2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich 
wykonawców. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty 

3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi udokumentować, że nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 ustawy Pzp odrębnie. 

4. Warunki udziału w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego dotyczące potencjału 
technicznego, osobowego, ekonomicznego oraz wiedza i doświadczenie Wykonawcy mogą 
spełniać łącznie. 

5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej każdy  
z Wykonawców występujących wspólnie składa odrębnie. 

6. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako reprezentant wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie został wybrana jako 
najkorzystniejsza, Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić 
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

  
 

ROZDZIAŁ IX 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY DOKUMENTÓW ORAZ UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW 

 
1. Kopia dokumentu (dokumentów) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.  
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania 
Wykonawcy. Oryginały dokumentów nie są wymagane.  

4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
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wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw 
albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty, dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352) 

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
pkt 2., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy Pzp, 
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 
ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów pod warunkiem 
wskazania w ofercie numeru referencyjnego nadanego przez Zamawiającego postępowania 
do którego zostały złożone i o ile są one aktualne. 

 
ROZDZIAŁ X 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów dla których przewidziana jest wyłącznie 
forma pisemna.   

2. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy 
przesłać drogą elektroniczną – przetargi@scol.warszawa.pl 

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz  
z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej 
http://www.scol.warszawa.pl. 

4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: w sprawach merytorycznych Agnieszka Adamska  
tel. 22/ 811 06 88 wew. 191 e-mail: a.adamska@scol.warszawa.pl w godzinach 8.00-15.00  
od poniedziałku do piątku. W sprawach formalno-prawnych Małgorzata Ludwiszewska  
tel. 22/ 811 06 88 wew. 271 e-mail  m.ludwiszewsk@scol.warszawa.pl.   

5. Adres do korespondencji: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. Na korespondencji 
dotyczącej niniejszego postępowania należy dopisać: „postępowanie nr ZP/50/2019”. 

 
ROZDZIAŁ XI 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w wysokości: 13 000,00 złotych (trzynaście tysięcy 
złotych  00/100) 
1. Wadium może być wniesione : 

a) pieniądzu; 

http://www.scol.warszawa.pl/
mailto:a.adamska@scol.warszawa.pl
mailto:m.ludwiszewsk@scol.warszawa.pl
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– 
kredytowej,  
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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 20018r.,  poz. 110, 650, 1000, 1669). 

2. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta 
gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji bankowej powinien 
wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao 
S.A. nr 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 z podaniem nr  postępowania:  ZP/50/2019 – 
Dostawa pieluchomajtek, bądź w inny sposób jednoznacznie identyfikować postępowanie, 
którego wadium to dotyczy.  

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew i zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w sposób 
przewidziany dla oferty. 

5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu umowy na 
dostawę przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie,  
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.  
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ROZDZIAŁ XII 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

ROZDZIAŁ XIII 
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 

3. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą 
być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby 
zdolne do czynności prawnych w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań 
finansowych. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

5. Forma oferty: 

• oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności; 

• zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane; powyższe zalecenie 
ma charakter porządkowy; 

• wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) 
ofertę; 

• 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; 

• ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu 
zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert; na kopercie oprócz opisu 
należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania 
przypadku wpłynięcia po terminie; koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana wg 
poniższego wzoru: 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o. 

Oferta na zamówienie pn.: 
„Sukcesywna dostawa pieluchomajtek  dla pacjentów przebywających w Stołecznym Centrum 

Opiekuńczo-Leczniczym  Sp. z o.o. w Warszawie.”  
nr zamówienia ZP/50/2019 

- nie otwierać przed dniem 19 listopada 2019 r. godz. 12:30  – 
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6. Zamawiający w tym postepowaniu stosuje art. 24aa Ustawy Pzp tj. najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Oferta musi zawierać: 

• Formularz ofertowy wykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ; 

• Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ; 

• Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ;  

• Zobowiązanie podmiotów trzecich na których zasoby powołuje się wykonawca - 
załącznik nr 6 do SIWZ - jeżeli dotyczy; 

• Karty danych technicznych lub inne dokumenty producenta na potwierdzenie wymaganych 
parametrów określonych w  Formularzu asortymentowo-cenowym.   

• Próbki -  po 3 szt.  każdego oferowanego asortymentu (rozmiaru).    

• Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne (pieluchomajtki) są dopuszczone 

do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zaleca się 
sporządzić oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ); 

• Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

• Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym 
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo 
należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
notarialnie. 

7. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie do złożenia aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowania, tj. takie dokumenty jak: 

• odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; - 
Zamawiający samodzielnie pobierze z ogólnodostępnego rejestru; 

7.1 Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz wymagań 
określonych przez Zamawiającego wymienionych w rozdziale VI ust. 3 niniejszej SIWZ tj.: 

• Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzeczy 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane  należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
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ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
(zaleca się sporządzić wykaz dostaw zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.); 

8. W przypadku, gdyby oferta lub załączone do niej dokumenty zawierały informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

wykonawca zobowiązany jest do ich zastrzeżenia w sposób wymagany art. 8 Pzp. 

9. Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami 
wynikającymi z niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.  

10. Cenę ofertową brutto, a także inne wartości/kwoty w tym ceny jednostkowe wskazane w 
Formularzu cenowym należy podać w polskich złotych (PLN) zaokrągleniem do dwóch miejsc 
po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.  

9. W przypadku zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa, Wykonawca winien 
wykazać podstawę stosowania innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość 
stosowania zwolnień podatkowych (np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź 
indywidulaną decyzję US). 

10. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 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 zamawiającego (jeśli dotyczy), 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. 

 
ROZDZIAŁ XIV 

KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT 
 

1. Ocenę ofert nieodrzuconych przeprowadza Komisja Przetargowa. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

Cena 100% 
 
za kryterium „cena” dla każdej części Wykonawca  może otrzymać maksymalnie – 100 punktów. 
Liczba punktów wg kryterium „cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

                             Cn  
                         C =       --------x 100 

                            Cob  
Gdzie: 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”  

Cn  - najniższa cena brutto 

Cob  - cena brutto oferty badanej 
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3.       Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w powyższym kryterium zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska 
najwyższą ilość punktów.  

4.      Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert będzie o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 
z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

 
ROZDZIAŁ XV 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 19 listopada 2019 r. do godziny 12:00  na adres:  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4;  01-958 Warszawa 
 – Sekretariat Zarządu. 

2. Oferty można składa osobiście  w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00, bądź przesłać 
na adres Zamawiającego.  

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 12.30 w Stołecznym 
Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie - Dział Zamówień 
Publicznych. 

4. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

4.1. podanie przez Zamawiającego kwoty brutto, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia; 

4.2. zbadanie nienaruszalności ofert; 

4.3. otwarcie ofert w kolejności ich złożenia; 

4.4. ogłoszenie nazwy i adresu wykonawcy, którego oferta jest otwierana, ceny ofertowej, 
terminu realizacji zamówienia oraz okresu gwarancji. 

 
ROZDZIAŁ XVI 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY 
 
Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do 
reprezentowania Wykonawcy, wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w 
aktualnym zaświadczeniu o wpisie do centralnej ewidencji i informacji gospodarczej lub 
pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w ww. 
dokumencie, udzielającej pełnomocnictwa. Zamawiający wyznaczy miejsce i termin zawarcia 
umowy.  
 

ROZDZIAŁ XVII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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ROZDZIAŁ VIII 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1. Wzór  umowy stanowią załącznik nr  7  do SIWZ. 
2. Zgodnie z art. 144 pkt. 1 ustawy Pzp, przewidziany zakres i okoliczności zmiany postanowień 

umowy Zamawiający określił w umowie. 
 

 
ROZDZIAŁ XXV 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu (przygotowanie i złożenie oferty) 
ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu.  
 

ROZDZIAŁ XXVI 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
1. 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: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-
Lecznicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74, 03-131 
Warszawa 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-
Leczniczym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74, 03-131 
Warszawa jest Katarzyna Bieniek.  
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywna dostawa 

pieluchomajtek  dla pacjentów przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym   

Sp. z o. o. w Warszawie.” nr zamówienia ZP/50/2019.   

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843), dalej „ustawa Pzp”;   

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

5) 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;   

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

7) 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; 

8) 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 
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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. 

 

 
ROZDZIAŁ XXV 

ZAŁĄCZNIKI  
 

1. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1. 
2. Formularz cenowy – Załącznik nr 2. 
3. Oświadczenie wykonawcy dot. art.  25 - Załącznik nr 3. 
4. Oświadczenie wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr  4. 
5. Wykaz dostaw – Załącznik Nr  5. 
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 6. 
7. Projekt  umowy- Załącznik nr 7. 
8. Oświadczenie dot. asortymentu – Załącznik Nr 8. 

 

 

 


