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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Przedmiot zamówienia:

,,Dostawa i montaż linii diagnostycznej wraz z urządzeniami diagnostycznymi”
Tryb:

zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018, poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej
Ustawą, znak PKS/2/d/2019
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty 144.000 euro.

SIWZ sporządzona przez: Komisja Przetargowa w PKS w Ostrowcu Św. S.A.
SIWZ zatwierdzona przez: Zarząd PKS w Ostrowcu Św. S.A.
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2019
Uwaga: Niniejszy dokument zawiera 15 ponumerowanych stron
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Część I.
1.Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna,
siedziba: 27-400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 40, tel. /048 41/247 97 91, fax./048 /247 97 89, e-mail:
zarzad@pksostrowiec.pl, NIP 661–02–00-189, REGON 000617700, KRS: 0000050306, Sąd
Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Konto: BANK
BGŻ BNP PARIBAS S.A. 05 2030 0045 1110 0000 0224 1200
2.Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Część II.
Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii diagnostycznej wraz z urządzeniami
diagnostycznymi stanowiących wymagane wyposażenie dla Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów.
Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
Specyfikacja techniczna linii diagnostycznej i urządzeń diagnostycznych stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
Integralną częścią oferty składanej przez Wykonawcę będzie specyfikacja techniczna
oferowanej linii diagnostycznej i urządzeń diagnostycznych.
Wymagane wyposażenie stacji kontroli pojazdów winno spełniać przepisy Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych
wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (dz.U. z
2006r. Nr 40 poz. 275), oraz musi posiadać możliwość spełnienia wymogów określonych
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie
okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz
uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG), w momencie
wprowadzenia ich do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokumentacja:
Zespół urządzeń linii diagnostycznej do badania pojazdów powinien posiadać wszystkie
niezbędnie do pracy w warunkach SKP w Polsce dokumenty (w tym instrukcje obsługi
w języku polskim pełne i stanowiskowe, deklaracje zgodności CE oryginalne
i przetłumaczone – jeżeli urządzenia są produkowane za granicą, a także stosowne
certyfikaty/dopuszczenia TDT lub ITS) oraz być zgodny z rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
stosunku
do
stacji
przeprowadzających
badania
techniczne
pojazdów
(Dz. U. z 2006 r. Nr 40 poz. 275).
Oprogramowanie:
- interfejs w języku polskim,
- wieczysta licencja dla Zamawiającego,
-w okresie gwarancyjnym wykonawca zapewnia, bez ponoszenia przez Zamawiającego
dodatkowych kosztów, możliwość aktualizacji oprogramowania,
-serwis gwarancyjny i pogwarancyjny linii diagnostycznej i urządzeń w systemie online;
regulacja oraz czynności naprawcze winny być przeprowadzone zdalnie bez zbędnego czasu
oczekiwania na wizytę serwisową.
Przedmiot zamówienia zgodnie z Kod CPV:
31700000-3
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2.Miejsce realizacji zamówienia:
Linia diagnostyczna oraz urządzenia diagnostyczne zostaną dostarczone przez Wykonawcę na jego
koszt do siedziby Zamawiającego tj. ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec św.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych; Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 7 ustawy Pzp; Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, w takim wypadku Wykonawca
ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp) wskazać w ofercie te części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Brak
powyższych informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z
podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
4.Wartości przedstawione przez Wykonawcę muszą być podane w PLN, a w przypadku Wykonawców
spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie ich kraju. Zamawiający dokona przeliczenia
wartości i danych finansowych przedstawionych przez Wykonawców spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)
opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach przedstawionych w
Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej: IPU), stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.
Część III. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca obowiązany jest wykonać zamówienie w okresie do dnia 9.12.2019
Część IV. Warunki udziału w postępowaniu
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 b Ustawy PZP dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego postępowania aktualną na dzień
składania oferty.
a) Suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 1 000 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.
b) Ochrona ubezpieczeniowa z przedmiotowej umowy ubezpieczenia OC powinna obejmować m.in.
rozszerzenie zakresu ochrony o:
-odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – do
wysokości sumy gwarancyjnej,
-odpowiedzialność cywilną z tytułu za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego
– do wysokości sumy gwarancyjnej.
Niniejsze rozszerzenie dotyczy tylko sytuacji, kiedy Wykonawca zatrudni podwykonawców do
realizacji niniejszego zamówienia,
-odpowiedzialność cywilną za produkt – do wysokości sumy gwarancyjnej,
c)W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania gwarancji na linię diagnostyczną i urządzenia
diagnostyczne, Wykonawca obowiązany jest przedłużyć okres obowiązywania polisy i przedstawić
dowód uiszczenia składki z tego tytułu, na co najmniej 7 dni roboczych przed wygaśnięciem polisy.
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, dokonał co najmniej 5 dostaw linii diagnostycznych (specjalizujących się w dopuszczeniu do
ruchu pojazdów użytkowych) i urządzeń wraz z montażem o wartości co najmniej 150 000 zł netto
każda, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.
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2. W odniesieniu do podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest
łączne spełnienie warunków przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, to
znaczy wystarczające jest spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ustępie 1,
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ustępie 3 niniejszej
SIWZ powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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.
2) 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 Ustawy.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o
którym mowa w ustępie 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ustępie 3.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia
– nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa
w Części VI
„Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia ”.
Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione
warunki Wykonawca spełnił.
Część V. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający również przewiduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj.: − w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r.
poz. 398, 685, 1544 i 1629); Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub art. 25 ust. 5 pkt. 1 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.
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
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Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3
powyżej.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę oraz
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie
złożonych oświadczeń i dokumentów.
Część VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Procedura odwrócona – Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert
czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 1) Zamawiający w toku
czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), w tym nie bada wstępnych
oświadczeń Wykonawców, składanych na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, zwanego dalej również, formularz JEDZ, oświadczenie wstępne JEDZ lub JEDZ; 2)
Zamawiający wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, dokona oceny podmiotowej Wykonawcy pod kątem zaistnienia podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. zbada oświadczenie wstępne
JEDZ, a następnie zażąda przedłożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 4 niniejszego
rozdziału; 3) jeżeli Wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków oraz brak podstaw wykluczenia
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) pełnomocnictwo, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu
rejestracyjnego (ewidencyjnego); Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, składane jest
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych lub elektronicznej kopii dokumentu opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne JEDZ stanowiące wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz nie podlega wykluczeniu
z postępowania. JEDZ sporządza się zgodnie z 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;
UWAGA: a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
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, b) w przypadku gdy Wykonawca 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 dotyczące tych
podmiotów, c) zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
w formularzu JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył
ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Tym samym Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV formularza JEDZ, tj.: ogólnego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala Wykonawcy na
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niewypełnienie dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu
(kryteriów kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego.
Instrukcja składania JEDZ : a) 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-europejskidokumentzamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd b) Wykonawca wypełnia
JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.
Jeżeli Wykonawca nie złoży do oferty JEDZ lub dokument jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
W przypadku gdy JEDZ zawierał będzie tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca przekazanie
dwóch plików: jeden jawny i drugi zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa.
JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu JEDZ-a opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał
składane na formularzu JEDZ powinny mieć również formę dokumentu podpisanego przez każdego z
nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie (oświadczenie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
Oświadczenie, o których mowa powyżej, składane są w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych.
Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa powyżej musi wynikać w szczególności: a) zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli dokument będzie
budził wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 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.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w Oświadczenie składa
oddzielnie w swoim imieniu każdy z Wykonawców. Oświadczenia nie należy składać wraz z Ofertą.
Oświadczenia, o którym mowa powyżej, składane są w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia - poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) odpisu 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 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 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;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
5) polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zgodnej
z przedmiotem niniejszego postępowania, o której mowa w Części IV ust. 1 pkt 2.
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu a który polega na zdolnościach
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 3-7 powyżej.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymóg złożenia dokumentów, o
których mowa w pkt 3-7 powyżej dotyczy każdego z podmiotów samodzielnie.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub 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 lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w Części VI. ust. 5 punkt 3 do 7
1) pkt 3 - 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 art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5
pkt 5 i 6 Ustawy;
2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
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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. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
- oferta składana wspólnie musi być podpisana przez przedstawiciela upoważnionego przez
wszystkich występujących wspólnie uczestników postępowania lub musi być podpisana przez każdego
uczestnika występującego wspólnie;
- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie;
- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu
oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Uwaga: treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy
złożyć wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych lub elektronicznej kopii dokumentu opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w
miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące podmiotów występujących
wspólnie np. konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum;
- Zamawiający przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie żądał
dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez
osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych lub elektronicznej kopii dokumentu
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 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) oraz
rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz 1993).
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
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lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2017 r. poz. 570 ze zm.).
Część VII. Informacje o sposobie porozumiewania się
1. Informacje ogólne 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
zarzad@pksostrowiec.pl
2) Wszelka pozostała korespondencja (pytania do treści SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień,
dokumenty, wyjaśnienia, informacje składane przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą
poczty elektronicznej e-mail; 3) Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami Pana mgr
Ernest Wiatrek tel. 607 303 404 e-mail: zarzad@pksostrowiec.pl 4) Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 2. Złożenie oferty Wykonawca przesyła spakowaną oraz
zaszyfrowaną ofertę (*.zip) na adres e-mail Zamawiającego zarzad@pksostrowiec.pl Otwarcie ofert
następuje poprzez użycie hasła do szyfrowania oferty, które Wykonawca po upływie terminu
składania ofert a przed upływem terminu otwarcia ofert przesyła na adres e-mail Zamawiającego
zarzad@pksostrowiec.pl 3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na email zarzad@pksostrowiec.pl
2) w korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się znakiem sprawy określonym w niniejszym SIWZ; 3) dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki do
poczty e-mail na wskazany w pkt 1 powyżej adres e-mail. 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 poz.
1320 ze 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) oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2018 r., poz 1993). 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,
zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert,
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ. 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią
niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej i w swojej
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siedzibie. 9. Zamawiający zamieści treść pytania i udzieloną odpowiedź na stronie internetowej, na
której zamieszczono SIWZ oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. 10. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
11. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.
Część VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wysokość wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5000,00
PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2. Forma wadium
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (przelewu na konto Zamawiającego),
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 359 z późn. zm.).
3. Termin i miejsce wniesienia wadium
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Za skuteczne wniesienie
wadium uznaje się moment jego zaksięgowania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie
moment wydania dyspozycji przelewu przez Wykonawcę.
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto
Zamawiającego: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 05 2030 0045 1110 0000 0224 1200, z dopiskiem
wadium w postępowaniu nr PKS/3/d/2019 na dostawę linii diagnostycznej oraz urządzeń
diagnostycznych.
3. Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancje lub poręczenia) Wykonawca
składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
gwaranta (wystawcy np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji). Złożenie
dokumentu wadium w postaci elektronicznej obejmuje przekazanie tego dokumentu w takiej formie,
w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. Dokument wniesienia
wadium w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (sporządzony
oddzielenie dla każdej z części), należy dołączyć do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i złożyć zgodnie z zapisami SIWZ lub przesłać
za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zarzad@pksostrowiec.pl. Wadium nie może zawierać
klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji.
Z dokumentu wadium wniesionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp,
powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od
pierwszego żądania Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą,
poczynając od daty składania ofert;
4. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej
zapłaty na pierwsze żądanie w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.

Część IX. Termin związania ofertą
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1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. 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. 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.
4.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Część X. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Oferta musi obejmować przedmiot zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ, na formularzu o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
wraz z wymaganymi w treści SIWZ załącznikami.
2. Wykonawca odpowiada za prawdziwość danych i informacji zawartych w ofercie i dokumentach
składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez
Wykonawcę w ofercie.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych i nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej.
Złożenie większej liczby ofert lub oferty częściowej lub zawierającej rozwiązania alternatywne bądź
oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
4. Oferta musi spełniać następujące wymagania:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych)
status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane
przez wszystkie te osoby. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące nr NIP, nr
REGON, adres internetowy (URL), adres poczty elektronicznej (e-mail). Wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę. Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia za wyjątkiem dokumentu
JEDZ, muszą być złożone na drukach formularzy załączonych do SIWZ lub przepisanych z
zachowaniem pełnego zakresu treści.
5.Tajemnica przedsiębiorstwa 1) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.419). Wykonawca musi wyraźnie zastrzec to w
ofercie oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 2) wykazanie
przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa polegać powinno w
szczególności na wykazaniu przyczyn zastrzeżenia tj. udowodnieniu twierdzenia, że zastrzeżone
informacje są niejawne, mają wartość gospodarczą i przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności; 3) Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć zastrzeżone informacje
klauzulą następującej treści: „Nie udostępniać - informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jednocześnie wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 4) zastrzeżenie nie może dotyczyć
informacji wskazanych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także
informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie; 5) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 6) sferą
tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub
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określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o
których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć; 7) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy
Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 8) Zamawiający
informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy
Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże,
iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 Ustawy.
Część XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Wykonawca składa ofertę przesyłając ją na adres email Zamawiającego zarzad@pkostrowiec.pl
2. Termin składania ofert upływa dnia 5.11.2019r. godz. 13.00 Wykonawca przesyła spakowaną oraz
zaszyfrowaną ofertę (*.zip) na adres e-mail Zamawiającego zarzad@pksostrowiec.pl
3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego 27-400 Ostrowiec Św. ul. Żabia
40, w sali konferencyjnej, w dniu 5.11.2019 r. o godz. 13.30.
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie hasła do szyfrowania oferty, które Wykonawca po upływie
terminu składania ofert a przed upływem terminu otwarcia ofert przesyła na adres e-mail
Zamawiającego zarzad@pksostrowiec.pl
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pksostrowiec.pl 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.
Część XII. Opis sposobu obliczenia ceny ofert
1.W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) należy wpisać łączną cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia brutto, stawkę podatku VAT oraz łączną cenę netto.
2.Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia
ujmując wszystkie koszty, jakie poniesie w związku realizacją przedmiotu zamówienia w tym
wszystkie ciężary publiczno prawne ( w szczególności podatek VAT, cło, podatek graniczny, akcyzę)
oraz wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ (w tym koszty transportu).
3. Wszystkie wartości (ceny jednostkowe, wartość brutto, wartość przedmiotu zamówienia) mają być
podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.Wartość przedmiotu zamówienia musi być podana cyfrowo i słownie,
z uwzględnieniem należnego podatku VAT, w złotych polskich do dwóch miejsc
po przecinku – na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do oferty.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
6.Termin płatności: 14 dni liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
Część XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
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1.Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium
1.Ocenie według poniżej wskazanego kryterium podlegać będą tylko oferty nie podlegające
odrzuceniu.
2.Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 100.
3. Kryteria:
Cena (rozumiana jako całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia) – 100 %;
Obliczenia ilości zdobytych punktów odbywały się będą według poniższego wzoru:
Cena minimalna
C= ----------------------------------------Cena badanej oferty

x 100

gdzie:
C-liczba punktów uzyskanych w kryterium
Cena minimalna – najniższa wartość brutto przedmiotu zamówienia wskazana przez oferenta
Cena badanej oferty – wartość brutto przedmiotu zamówienia badanej oferty
100 - waga kryterium.
4.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone
w SIWZ oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów w oparciu o podane kryterium.
Część XIV. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy
w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Część XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia podanego w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku formach
określonych w art.148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Całość zabezpieczenia Wykonawca musi wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń muszą być
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one wystawione na okres obejmujący realizację zamówienia oraz okres rękojmi.
5. Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie
części:
- 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od daty wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,
- 30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po
upływie okresu gwarancji
Część XVI. 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.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ – załącznik nr 4.
Część XVII. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy.
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie
wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie ulegną stawki podatku VAT – wynagrodzenie
ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku
VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie.
Część XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1.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 określone w dziale VI ustawy Pzp. 2.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób; 2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej; 3) wobec czynności innych niż określone w ust. 6 pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Jeżeli
Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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Część XIX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
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”,
Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd PKS w
Ostrowcu św. S.A.; dane kontaktowe: ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec św. tel. 41 2479790 e-mail:
zarzad@pksostrowiec.pl; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PKS w Ostrowcu św. S.A.
możliwy jest pod adresem e-mail: iod@pksostrowiec; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawna ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na
PKS w Ostrowcu św. S.A. jako spółce Skarbu Państwa ; 4) 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”; 5) 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, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa; 6) 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; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada
Pan/Pani: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, c)
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**, d) prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani że,
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
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. **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.

Wykaz załączników do SIWZ :
1. Wzór – formularz ofertowy;
2. Wzór - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
3. Wzór – oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej;*
4. Wzór umowy – Istotne Postanowienia Umowy;
5. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
6. Specyfikacja techniczna linii diagnostycznej oraz urządzeń diagnostycznych

15

*Wykonawca na podstawie art. 24 pkt. 11 Ustawy w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie
internetowej przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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