Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZP/93/2018
Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji w myjniach
i dezynfektorach dla Instytutu „CZMP”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro.
(kod grupy CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące).

Rozdział I
Zamawiający
Zamawiający:

Adres do korespondencji:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 - 338 Łódź
NIP: 729-22-42-712
Regon: 471610127
http://www.iczmp.edu.pl

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”,
pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy),
poziom „0”, pokój Nr 15
ul. Rzgowska 281/289
93 - 338 Łódź
tel.: (42) 271 17 51
faks: (42) 271 17 50
Email: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl

Specyfikację zatwierdził:

Data: 31.08.2018 r.

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego
– mgr Małgorzatę Kołtuniak z upoważnienia Dyrektora Instytutu prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia /Art. 36 ust. 1 pkt 2 PZP/
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony.

§ 1.

Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia /Art. 36 ust. 1 pkt 3 PZP/
§ 2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji w myjniach i
dezynfektorach dla Instytutu „CZMP”, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu
Cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

§ 3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne pakiety, których opis zawiera
Formularz Cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne
pozycje w ramach pakietów. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.
Zamówienie na wszystkie części może zostać udzielone jednemu - temu samemu Wykonawcy.

§ 4.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych dostaw lub zwiększenia bieżących dostaw, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1579, z późn. zm.), dalej: „PZP”.

§ 5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 6.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca składa niniejsze
oświadczenie w formie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia /Art. 36 ust. 1 pkt 4 PZP/.

§ 7.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 10 miesięcy, od dnia zawarcia umowy
na podstawie zamówień częściowych zatwierdzonych przez Dyrekcję Instytutu.

Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu /Art. 36 ust. 1 pkt 5/. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 5 / Art. 36 ust. 1 pkt 5a/. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. /Art. 36 ust. 1 pkt 6 PZP/.
§ 8.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ) stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

§ 9.

Warunki udziału w postępowaniu:

L.P.

Warunki udziału w postępowaniu

Art. 22 ust.1b

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
Art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 ustawy Pzp:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
1.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa warunków udziału
w postępowaniu jakie mają spełnić wykonawcy
ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

§ 10.

Wstępne
potwierdzenie,
że Wykonawca
spełnia warunki
udziału
w postępowaniu

Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają
dostarczyć na wezwanie zamawiającego
wykonawcy, których oferta została najwyżej
oceniona, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 25 ust. 1 pkt 1)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w Art. 24 ust. 1 PZP, Zamawiający żąda złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów:
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Z postępowania u udzielenie
Zamówienia wyklucza się:

Lp.

4.

5.

art. 24 ust. 1 pkt 15

3.

art. 24 ust. 1 pkt 17 art. 24 ust. 1 pkt 16

2.

art. 24 ust. 1 pkt 14

art. 24 ust. 1 pkt 13

1.

Wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega
wykluczeniu

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. poz. 553, z
późn. zm. )) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o
którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) 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. poz.
769);
Wykonawcę, jeżeli urzędującego
członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 13 ustawy Pzp;

Aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

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;
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
który zataił te informacje lub nie jest w
stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;

Aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

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;

Aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykaz oświadczeń /
dokumentów, jakie mają
dostarczyć na wezwanie
zamawiającego wykonawcy ,
których oferta została najwyżej
oceniona, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia
zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3)

Termin
wystawienia

-----------------------------------

------------------

-----------------------------------

------------------

-----------------------------------

------------------

-----------------------------------

------------------

-----------------------------------

------------------

Aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
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9.

10.

art. 24 ust. 1 pkt 18
art. 24 ust. 1 pkt 19

Wykonawcę, który bezprawnie wpływał
lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje
poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

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;
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;

Aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

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 2015 r. poz.
1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz.
437 i 544);
22)
Wykonawcę, wobec którego orzeczono
tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;

Aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

art. 24 ust. 1 pkt
20

8.

art. 24 ust. 1 pkt 21

7.

art. 24 ust. 1 pkt 22

6.

Aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

-----------------------------------

------------------

-----------------------------------

------------------

-----------------------------------

------------------

-----------------------------------

------------------

-----------------------------------

------------------

Aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawców, którzy należąc do tej
Aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie wykonawcy o
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.
przynależności albo braku
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór
przynależności do tej samej grupy
ochronie konkurencji i konsumentów
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
kapitałowej; w przypadku
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
przynależności do tej samej grupy
1634), złożyli odrębne oferty, oferty
kapitałowej wykonawca może złożyć
-----------------częściowe lub wnioski o dopuszczenie
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
do udziału w postępowaniu, chyba że
informacje potwierdzające, że
wykażą, że istniejące między nimi
powiązania z innym wykonawcą nie
powiązania nie prowadzą do zakłócenia
prowadzą do zakłócenia konkurencji w
konkurencji w postępowaniu o
postępowaniu.
udzielenie zamówienia.
§ 15 SIWZ.
Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia
12. 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie
Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 25a ust. 6
ustawy Pzp.
2. Zgodnie z Art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

art. 24 ust. 1 pkt 23

11.

§ 11.

Wykluczenie wykonawcy następuje:
1)

w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której
mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy
Pzp, 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;
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2)

w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
– 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 art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4)

w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)

w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

§ 12.

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

§ 13.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie § 12 SIWZ.

§ 14.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

§ 15.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w § 72
SIWZ, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzory oświadczeń stanowią załącznik Nr 5 i 5a
do SIWZ.
2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu na daną część
lub części zamówienia, określone w § 3 SIWZ, na którą lub które Wykonawca złożył ofertę, została złożona
jedna oferta.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może
zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego
o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, w szczególności
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert.

§ 16.

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

§ 17.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, braku
podstaw do wykluczenia oraz, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści
oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił ww. wymogi.

§ 18.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych
w kryteriach oceny ofert, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie
z art. 24 aa ustawy Pzp.

§ 19.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń, zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP.
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§ 20.

Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP,
określonych w § 10 SIWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP.

§ 21.

Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, określonych w § 8, § 10 SIWZ,
zgodnie z art. 26 ust 4 PZP.

§ 22.

Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego
w ramach postępowania wyjaśniającego.

§ 23.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

§ 24.

1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale.
2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. 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.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej,
zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

§ 25.

W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(Każdy elektroniczny dokument (plik) musi być podpisany osobno).

§ 26.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych
niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości, zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

§ 27.

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

§ 28.

Zapisy Rozdziału IX SIWZ - Opis sposobu przygotowania ofert - dla oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
1)

spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

2)

spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego,

3)

brak podstaw wykluczenia

stosuje się odpowiednio.
Rozdział VI
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
/Art. 36 ust. 1 pkt 7/.
§ 29.

Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy dostarczają Zamawiającemu, a wymienione
w § 6, § 8, § 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, przekazywane
są pisemnie. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz
z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca.

§ 30.

W innych sprawach niż określone w § 6, § 8, § 10 SIWZ Zamawiający dopuszcza przekazywanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
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1) poczty elektronicznej: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl
2) faksu: +48 422711750
§ 31.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

§ 32.

Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zwraca się
do Zamawiającego z wnioskiem - zgodnie z zasadami określonymi w Art. 38 PZP, w sposób wskazany w §
30 SIWZ.

§ 33.

Wyjaśnienia SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w Art. 38 PZP.

§ 34.

Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać
konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie
PZP.

§ 35.

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 36.

Imię i nazwisko: Agnieszka Wronka
Stanowisko służbowe: Zastępca Kierownika
Numer faksu: +48 422711750,
E-mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl
Numer pokoju (w siedzibie Zamawiającego): 15, pawilon A, poziom „0”.
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
Rozdział VII
Wadium /Art. 36 ust. 1 pkt 8 PZP/

§ 37.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
Rozdział VIII
Termin związania Ofertą /Art. 36 ust. 1 pkt 9 PZP/

§ 38.

Wykonawca będzie związany złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania Ofert.

§ 39.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.

§ 40.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia zgodnie z art. 182 ust. 6 PZP.
Rozdział IX
Opis sposobu przygotowania ofert /Art. 36 ust. 1 pkt 10 PZP/

§ 41.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert Wykonawcy obowiązani są złożyć:
1) Ofertę na którą składają się:
a.

Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ;

b.

Formularz Cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp w formie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
3) Ewentualne pełnomocnictwo.
§ 42.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez Wykonawcę.

§ 43.

Wykonawca przedstawi ofertę sporządzoną na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1
do SIWZ oraz Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

§ 44.

W Formularzu Cenowym, programie Excel należy wypełniać jedynie białe pola arkusza. W przypadku
dokonywania przeliczeń poza programem Excel należy stosować wzory z wiersza drugiego tabeli.
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§ 45.

Brak jakiejkolwiek informacji wymaganej w Formularzu Cenowym skutkuje odrzuceniem oferty chyba,
że wynika ona z załączników do oferty.

§ 46.

Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście oferty i dokumentach załączonych do niej muszą być naniesione
w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

§ 47.

Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w formie uniemożliwiającej ich przypadkowe
zdekompletowanie – arkusze, kartki powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość
inną techniką. Strony powinny być ponumerowane. Numeracja stron powinna zaczynać się od numeru 1,
umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych.

§ 48.

Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem muszą być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu tj. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby
podpisującej dokument lub poświadczającej kopię za zgodność z oryginałem.

§ 49.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką pod rygorem
nieważności. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego
podpisu.

§ 50.

Obowiązek zachowania formy pisemnej odnosi się zarówno do oferty, jak i wszystkich załączników
do oferty.

§ 51.

Ofertę podpisuje(ą) osoba(y) upełnomocniona(e) do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
zgodnie
z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – stosownie do załączonego do oferty pełnomocnictwa.

§ 52.

Pełnomocnictwo osoby /osób, podpisującej/podpisujących ofertę, do reprezentowania Wykonawcy musi
bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Oznacza to, że jeżeli
pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

§ 53.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z art. 26 ust. 3a PZP.

§ 54.

Jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż
do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, ofertę wraz z załącznikami podpisują
wszystkie te osoby.

§ 55.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez
wszystkich tych wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, którzy ustanawiają
pełnomocnika. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie pisemnej - oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
3. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub upoważnionego pełnomocnika.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
podmiotów.
5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy na żądanie zamawiającego, zobowiązani są przed podpisaniem
umowy przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą w
szczególności:
1.

wskazania reguł ponoszenia odpowiedzialności przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,

2.

wskazania podmiotu, który będzie wystawcą faktury w ramach realizacji zamówienia,

3.

wskazania podmiotu, który będzie ich reprezentował w stosunkach zewnętrznych,
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4.

zapis, z którego wynika, że umowa regulująca współpracę tych wykonawców nie może zostać
rozwiązana przed zakończeniem realizacji zamówienia.

§ 56.

Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania
ofert, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa,
musza
być
oznaczone
klauzulą
NIE
UDOSTĘPNIAĆ
–
TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty w sposób
trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 71 SIWZ. Obowiązek zastrzeżenia,
prawidłowego oznaczenia oraz wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa
także na Wykonawcy, który dokonuje zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w trakcie postępowania – po otwarciu ofert, w szczególności na etapie składania wyjaśnień lub dokumentów
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. Niezastosowanie się do któregokolwiek z ww. wymagań
spowoduje, że Zamawiający uzna, że oferta lub przekazane wyjaśnienia lub dokumenty nie
zawierają tajemnicy przedsiębiorstwa i są w całości jawne.

§ 57.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 PZP.

§ 58.

Ofertę i wszystkie załączniki należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zamknąć w sposób gwarantujący
zachowanie poufności treści oferty oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia.

§ 59.

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.

dokładna nazwa i adres Zamawiającego
nazwa / firma Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i numerem telefonu
(dopuszcza się odcisk pieczęci);
z napisem: Przetarg ZP/93/2018 - Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji
w myjniach i dezynfektorach dla Instytutu „CZMP”
z napisem: „Nie otwierać przed: __.__.2018 r. godz. __:15”

§ 60.

Skutki związane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w § 56 oraz § 59 SIWZ ponosi Wykonawca.
Nie oznaczenie koperty w sposób podany w § 56 oraz § 59 SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty.

§ 61.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
zasad, jak dla składania oferty tj. w kopercie oznakowanej jak podano w § 59 SIWZ, z dopiskiem
„ZMIANA”.

§ 62.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone
do oferty.

§ 63.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę uprawnioną, opisanego odpowiednio według zasad
określonych w § 59 pkt 1, 2 i 3 SIWZ z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

§ 64.

Do powiadomienia Wykonawca ma obowiązek dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną). Po stwierdzeniu poprawności powiadomienia koperta z ofertą Wykonawcy nie będzie
otwierana i zostanie zwrócona Wykonawcy na jego wniosek i koszt.
Rozdział X
Miejsce i termin składania Ofert /Art. 36 ust. 1 pkt 11 PZP/

§ 65.

Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”,
pok. Nr 15 do dnia 10.09.2018 r. do godz. 10:00.

§ 66.

Na żądanie Wykonawcy Zamawiający udzieli pisemnego potwierdzenia złożenia Oferty.

§ 67.

Oferty nadesłane
bez otwierania.

lub

dostarczone

po

wyznaczonym

terminie

zostaną

zwrócone

Wykonawcom
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Rozdział XI
Miejsce i termin otwarcia Ofert /Art. 36 ust. 1 pkt 11 PZP/
§ 68.

Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”,
pok. Nr 15 w dniu 10.09.2018 r. o godz. 10:15.

§ 69.

Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi w obecności przybyłych Wykonawców lub osób upoważnionych do ich
reprezentowania.

§ 70.

Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

§ 71.

Podczas otwarcia Ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen brutto
Ofert, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w Ofercie.

§ 72.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny /Art. 36 ust. 1 pkt 12 PZP/

§ 73.

Cena oferty musi być wyrażona w PLN, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

§ 74.

Cena powinna być obliczona zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

§ 75.

Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

§ 76.

W cenie oferty powinny być zawarte wszelkie opłaty pośrednie i koszty związane z wykonaniem zamówienia
i realizacją przyszłego świadczenia umownego. Szczegóły określa Wzór Umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ.

§ 77.

Zamawiający wymaga stałości cen netto na czas obowiązywania umowy, niezależnie od wszelkich
czynników, z zastrzeżeniem zapisów określonych we Wzorze umowy.

§ 78.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia został określony we wzorze umowy.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

§ 79.

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 doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
Rozdział XIII
Kryteria wyboru oferty oraz ich znaczenie /Art. 36 ust. 1 pkt 13 PZP/

§ 80.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - waga 95 %
Termin dostawy zapotrzebowania częściowego – waga 5 %
Rozdział XIV
Sposób oceny ofert /art. 36 ust. 1 pkt 13 PZP/

§ 81.

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
1)

w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:

C = (X min ÷ X obliczana) x W max
C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert
X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium
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2)

w kryterium Termin dostawy zapotrzebowania częściowego Wykonawca, który zaoferuje
najkrótszy termin dostawy zapotrzebowania częściowego otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 5 pkt.

Pozostałe oferty otrzymują proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:
w kryterium Termin dostawy zapotrzebowania częściowego zastosowany zostanie następujący wzór
arytmetyczny:

T = (X min ÷ X obliczana) x W max

T –liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert
X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium
§ 82.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny oferty do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki
oceny dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, Zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba
że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.

§ 83.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na podstawie
kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów
opisanych w SIWZ.

§ 84.

1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub
koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt
rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający
wybiera ofertę:
1) z niższym kosztem nabycia albo
2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia
– jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

§ 85.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert
na posiedzeniu niejawnym.

§ 86.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert zgodnie z Art. 87 ust. 1 PZP.

§ 87.

Zamawiający poprawia w ofercie:

§ 88.

§ 89.

1.

oczywiste omyłki pisarskie,

2.

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3.

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
i niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Zamawiający nie poprawia w ofercie w szczególności:
1.

stawki podatku VAT,

2.

ceny jednostkowej netto.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów,
oświadczeń i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie, jak i przedłożonych na wezwanie
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, z zastosowaniem treści art. 26 ust. 1 PZP i art. 26 ust. 3 PZP.
11

§ 90.

Zamawiający odrzuca Ofertę, jeżeli:
1.

jest niezgodna z ustawą;

2.

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.
2 pkt 3 ustawy Pzp;

3.

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

4.

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5.

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6.

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7.

wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał
wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
8.

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

§ 91.

Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyniku postępowania, zgodnie
z zasadami określonymi w art. 92 PZP.

§ 92.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zaistnieje jedna
z przesłanek zawartych w Art. 93 ust.1, 1a lub 1b PZP.
Rozdział XV
Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy
/Art. 36 ust. 1 pkt 14 PZP/

§ 93.

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony a art. 27 ust 2. PZP, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

§ 94.

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w § 93
SIWZ jeżeli w niniejszym postępowaniu:
1.

została złożona tylko jedna oferta lub

2.

upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego dotyczące:
1)

określenia warunków udziału w postępowaniu,

2)

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3)

odrzucenia oferty odwołującego,

4)

opisu przedmiotu zamówienia,

5)

wyboru najkorzystniejszej oferty,

lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.
§ 95.

Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4
do SIWZ, z uwzględnieniem treści złożonych ofert.

§ 96.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może stawić się
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany do podpisania i odesłania umowy w terminie
3 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie odeśle podpisanej
umowy, Zamawiający będzie miał prawo uznać ten fakt za uchylanie się od zawarcia umowy oraz będzie
mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy
Pzp.
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Rozdział XVI
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy /Art. 36 ust. 1 pkt 15 PZP/
§ 97.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Rozdział XVII
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach /Art.
36 ust. 1 pkt 16 PZP/
§ 98.

Wzór umowy, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Rozdział XVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia /Art. 36 ust. 1 pkt 17 PZP/

§ 99.

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej przysługują
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. Szczegółowe
regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy PZP.
Rozdział XIX
Informacja dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych

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















administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”,
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, tel. 42 271 10 00
inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” jest Pani
Izabela Duszyńska, kontakt: 42 271 10 08, e-mail: inspektorochronydanych@iczmp.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ZP/93/2018 - Dostawa preparatów
do mycia i dezynfekcji w myjniach i dezynfektorach dla Instytutu „CZMP” prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
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;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
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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.
***

§ 101. Dla uzyskania przez
Zamawiającego potwierdzenia, że
osoby,
których dane osobowe
są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego
zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych
przez Wykonawcę w ofercie, celem uzyskania danego zamówienia publicznego, Zamawiający zwraca się
z prośbą o złożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego pozyskania
przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla konkretnego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenie zostało umieszczone w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
Rozdział XX
Postanowienia końcowe
§ 102. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień
Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Rozdział XXI
Załączniki
§ 103. SIWZ zawiera następujące załączniki:
1/

Formularz Oferty: Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2/

Formularz Cenowy: Załącznik nr 2 do SIWZ.

3/

Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp: Załącznik nr 3 do SIWZ.

4/

Wzór Umowy : Załącznik Nr 4 do SIWZ.

5/

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - brak podstaw do wykluczenia: Załącznik Nr 5 do SIWZ.

6/

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – podleganie wykluczeniu: Załącznik Nr 5a do SIWZ.
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