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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego               

w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka 
tel. 0-29 765 21 22, fax 0-29 760 45 69 

NIP 758-20-10-430  REGON 000304616 
 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ: www.szpital.ostroleka.pl 
 
 
GODZINY URZĘDOWANIA ZAMAWIAJĄCEGO:  
poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do 15.35. 
 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: niniejsze postępowanie prowadzone jest 

w trybie przetargu nieograniczonego na postawie art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą Pzp”, wartość 
szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj.   przekracza 221 000 
euro. 

 
 

ZATWIERDZAM: 

                        

 

 

                                                                                  …………………………….………………… 
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Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 
Ostrołęka, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro  na zadanie pn.: „Dostawa 
energii elektrycznej”. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala 

Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A w 
rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), w 
planowanej ilości około 5440 MWh dla punktów poboru w okresie 12 miesięcy: 
- Punkt poboru nr 1 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana 
Pawła II 120 A zasilanie podstawowe, 
- Punkt poboru nr 2 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana 

Pawła II 120 A zasilanie rezerwowe, 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2.1. Energia rozliczana według: 
2.1.1. Dla punktów poboru nr 1 i 2: 
- szczyt przedpołudniowy (taryfa B23) – 1163 MWh 
- szczyt popołudniowy (taryfa B23) –  645 MWh 
- pozostałe godziny doby (taryfa B23) – 3632 MWh 
 
3. Powyższa prognoza zużycia energii elektrycznej jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego 

zużycia i przewidywanych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia 
łącznej ilości energii elektrycznej względem ilości określonej powyżej. Ewentualna zmiana szacowanego 
zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie 
zużytą ilość energii. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy w 
ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy 
jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania lub pobrania 
większej ilości energii elektrycznej przez zamawiającego niż podano w przewidywanej prognozie. 

4. Podane ilości energii są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 
5. CPV: 09300000. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
11. Zamawiający nie przewiduję stosowania dynamicznego systemu zakupów. 
12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 
13. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie 

przytoczonych norm w niniejszym postępowaniu. 
14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy. 
15. Termin realizacji: 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi 

skuteczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej.  
 
Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7- stanowią integralną część SIWZ. 

 
 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  wykluczy Wykonawców, w 

sytuacjach opisanych w  art. 24 ust. 1 ustawy PZP tj.: 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

http://www.szpital.ostroleka.pl/
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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.5) 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); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 ustawy PZP; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub 
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia; 

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

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy. 
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 
ustawy PZP tj.:  
 zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP – 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 (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 2016 poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 
2016 r. poz. 615); 

 zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP – będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie 
skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 
niższą niż 3000 złotych; 

http://www.szpital.ostroleka.pl/
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 zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP – jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego 
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP; 

 zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP – który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 15, 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. 

1.3. Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące: 
1)  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. 

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie 
wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. 

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz wg Załącznika 

nr 3 dostaw wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- 
oświadczenie wykonawcy; w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.   
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że Wykonawca wykonał lub wykonuje  
minimum 1 dostawę w zakresie przedmiotu zamówienia w ilości nie mniejszej niż: 3 000 
MWh/rok. 

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
2. Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich 

walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu w którym nastąpiło otwarcie ofert w 
niniejszym postępowaniu (dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu). Informacja o w/w kursach dostępna m.in. na stronie internetowej: www.nbp.pl. W 
przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie będzie ogłaszał kursów średnich w dniu otwarcia ofert, 
Zamawiający będzie przeliczał według tabeli kursów opublikowanych ostatniego dnia, który jest pierwszym 
dniem poprzedzającym termin składania ofert. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania jakiejkolwiek z części zamówienia przez 
wykonawcę. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

http://www.szpital.ostroleka.pl/
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wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7. Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
W związku z tym Zamawiający żąda przedstawienia (dołączenia do oferty) pisemnego zobowiązania innych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów wraz z: określeniem zakresu 
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu i sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego musi być złożona w 
oryginale i określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, 
czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu 
dotyczy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innych 
podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 
lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.3. 

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 
Ww. dokumenty muszą być złożone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych  oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.  

 
 

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.  
Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu lub SIWZ.; sporządzony 
zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 
roku ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. JEDZ, który 
stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE.  

http://www.szpital.ostroleka.pl/
mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl
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Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczący podwykonawców. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu, składa JEDZ dotyczący tych podmiotów. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów 
składa także zobowiązanie podmiotu oddającego wykonawcy do dyspozycji swoje zasoby na potrzeby realizacji 
zamówienia. 
Ww. dokument musi określać w szczególności:  
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;  
-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

-czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ, składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Wzór JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiające 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). 
Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia Jednolitego 
Dokumentu Edytowalna wersja formularza JEDZ jest dostępna na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia;  
Dokument może zostać sporządzony w jednym z następujących formatów: .pdf, .doc, .docx.  

JEDZ Wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, 
spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.) (zwanym dalej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym). 

Sposób wypełnienia JEDZ jest podany na stronie Urzędu Zamówień publicznych pod adresem www.uzp.gov.pl. 
Dodatkowe pytania/odpowiedzi dotyczące JEDZ zamieszczone są również pod adresem 
https//www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

Pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające 
Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). Więcej 
informacji w ww. zakresie można znaleźć na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem 
https//www.uzp.gov.pl oraz https://espd.uzp.gov.pl/. 

 

2. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi 
informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może 
odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są 
odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na 
których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, w JEDZ. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP oświadczenie o 
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy PZP, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

http://www.szpital.ostroleka.pl/
mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl
http://www.uzp.gov.pl/
http://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
http://ec.europa.eu/growth/espd
https://espd.uzp.gov.pl/
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6  
oraz art. 26 ust. 2f ustawy PZP: 

 
4.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dostarczenia 
następujących dokumentów: 

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 

 
2) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
 

3) wykaz wg Załącznika nr 3 potwierdzający, że Wykonawca wykonał lub wykonuje minimum 1 dostawę 
w zakresie przedmiotu zamówienia w ilości nie mniejszej niż: 3 000 MWh/rok wraz z załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 

4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
żąda dostarczenia następujących dokumentów:  

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4)  Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

5. Podmioty ubiegające się o zamówienie wspólnie wymóg w zakresie ust. 4.1, 4.2 mogą spełnić oddzielnie. 

6. Zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w § 5 pkt 1-9 ww. rozporządzenia. Zamawiający nie żąda złożenia ww. dokumentów 
dotyczących podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który 
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 

22a ustawy PZP. 
W zakresie nie uregulowanym w 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, przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 
dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych  oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.  

7. Zamawiający może w każdej chwili w trakcie postępowania zwrócić się do każdego Wykonawcy o 

http://www.szpital.ostroleka.pl/
mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl
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przedłożenie wszystkich lub niektórych wymaganych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających, jeżeli jest 
to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. 

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

9. Zamawiający zastosuje w odniesieniu do wykonawców instytucji tzw. self- cleaning. Wykonawca, który 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, 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. 

10. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty 
dokumentów wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”. 

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 4.1. pkt 1, 2, 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, (Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu do składania ofert.) 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (Wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.) 

12. 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. 4.1. pkt 1, 2, 3  
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionym 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 wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

13. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych dokumentów wg 
kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”. 

 
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, 
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub 
usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
 
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. 
 
W zakresie nie uregulowanym w 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, przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych  oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. W odniesieniu do JEDZ - 
wymagania określone w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
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ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 
6.1.2016).  
przy czym: 
1) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu następuje przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

2) W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 
równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii 
dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

3) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane 
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  
 
4) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są zgodnie z powyższym zapisem.  

5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
 
6) Pełnomocnictwa:  
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo 
należy dołączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 
oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pełnomocnictwo udzielane jest osobom 
podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego lub z 
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów 
zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami 
internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych powyżej. 
  

7) Z treści składanych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki zostały spełnione. 
 
8)  W celu wskazania braku istnienia podstaw wykluczenia dokumenty żądane będą również w odniesieniu do:  

 podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 
podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega,  

 wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

 podmiotu, którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie.  

 
IV. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOŁĄCZENIA DO OFERTY: 

 
1) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy – Formularz cenowy 
2) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy. 
3) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 Oświadczenia Wykonawcy dotyczące  spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu- JEDZ. 
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4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium 
5) Aktualne pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba 

podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu 
notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i 
jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający 
wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki 
lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
lub notariusz. Pełnomocnictwo powinno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało 
udzielone. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pełnomocnictwo udzielane 
jest osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentu 
rejestrowego lub z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku, gdy fakt umocowania 
wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod 
określonymi adresami internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców  na miniPortalu. W formularzu 
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej oraz skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku 
polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w następujących formatach danych: doc lub 
docx lub pdf i podpisać – pod rygorem nieważności - kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 
Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3. Ofertę przed przekazaniem Zamawiającemu za pomocą ePUAP należy zaszyfrować. Dopuszcza się 
szyfrowanie tylko przy pomocy programu do szyfrowania zawartego na miniportalu. Szyfrować należy 
jednokrotnie. Zaszyfrowanie wielokrotnie spowoduje brak możliwości otwarcia oferty. Oferta 
niezaszyfrowana, lub sporządzona w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z nią 
zostanie odrzucona.  

4. Aby złożyć ofertę Wykonawca musi dysponować identyfikatorem postępowania, numerem ogłoszenia 
podanym na miniportalu i kluczem publicznym danego postępowania. Identyfikator postępowania i klucz 
publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich 
postępowań na miniPortalu. Identyfikator postępowania i klucz publiczny służą do zaszyfrowania oferty. 
Numer ogłoszenia wymagany jest przy przesyłaniu oferty przez ePUAP.  

5. W przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów np. oferta, pełnomocnictwo należy każdy 
plik, który chce się złożyć podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po czym wszystkie należy 
zapisać jako .zip i dopiero tak przygotowaną całość zaszyfrować, gdyż aplikacja do szyfrowania może 
przyjąć wyłącznie jeden plik.  

6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

7. Po załączeniu oferty na ePUAP na dole pojawi się komunikat podpisz i wyślij lub wyślij bez podpisu. 
Podpisanie w tym miejscu podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym nie oznacza podpisania 
oferty. Oferta i dokumenty wraz z nią składane muszą być najpierw podpisane, następnie 
skompresowane do formatu.zip i zaszyfrowane aplikacją. Podpisanie formularza wysyłkowego ePUAP nie 
oznacza prawidłowego opatrzenia oferty podpisem. Wykonawca może więc wysłać za pomocą: wyślij bez 
podpisu.  

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
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użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty.  

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Sytuacja, w której z powodu błędu technicznego, ta sama 
oferta zostanie wysłana kilkukrotnie, nie będzie traktowana jako złożenie kilku ofert.  

11. Informacje uzyskane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania lub osobom trzecim muszą być oznaczone klauzulą: „Nie 
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)” 
Wykonawca składając ofertę już musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako  tajemnicę 
przedsiębiorstwa,  powinny  zostać złożone w   osobnym   pliku   wraz   z jednoczesnym   zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  Nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. Pliki powinny być odrębnie 
podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. 

13. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej oświadczenia lub dokumenty podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

14. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z warunkami określonymi w SIWZ. 

15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

16. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i 
zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Nie 
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 
w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

17. Treść oferty musi zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty oraz 
załączniki. 

18.  Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełnione prawidłowo i podpisane formularze będące 
załącznikami do SIWZ lub jeśli Wykonawca tworzy we własnym zakresie formularze odpowiadające 
treścią formularzom wymaganym w niniejszej SIWZ, muszą one odzwierciedlać minimum treści 
formularzy wymaganych w niniejszej SIWZ.    

19. Zamawiający uzna, że podpisanie i załączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników jest 
równoważne z ich akceptacją i nie wnoszeniem do ich treści żadnych zastrzeżeń przy realizacji 
zamówienia.  

20. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem dla tych osób wynikającym z aktualnego odpisu lub 
wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności gospodarczej bądź umowy. 

21. Oświadczenia i dokumenty wymagane niniejszą SIWZ muszą być dostarczone w oryginale lub jako 
kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

22. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których Wykonawca  polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

23. Zamawiający uzna poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, jeżeli dokument 
opatrzony będzie datą, stwierdzeniem „za zgodność z oryginałem”, podpisem Wykonawcy i jego 
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pieczęcią imienną (bądź czytelnym podpisem Wykonawcy) pozwalającymi na identyfikację podpisującej 
się osoby oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

24.  Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

25. Aktualne pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba 
podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu 
notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i 
jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający 
wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki 
lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
lub notariusz. Pełnomocnictwo powinno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało 
udzielone. 

26. W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) 
ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać 
przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do 
oferty dokumentów. 

3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 
27. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach których Wykonawca  polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za 
zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 

28. Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich 
walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu w którym nastąpiło otwarcie ofert w 
niniejszym postępowaniu (dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu). Informacja o w/w kursach dostępna m.in. na stronie internetowej: 
www.nbp.pl. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie będzie ogłaszał kursów średnich w dniu 
otwarcia ofert, Zamawiający będzie przeliczał według tabeli kursów opublikowanych ostatniego dnia, 
który jest pierwszym dniem poprzedzającym termin składania ofert. 

29. Zamawiający zaleca, aby oferta zawierała spis wszelkich oświadczeń, dokumentów znajdujących się w 
ofercie wraz z podaniem numerów stron, na których się znajdują. 

30. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była podpisana przez osobę uprawnioną do 
podpisywania oferty. 

31. Wykonawca nie może zastrzec jako niejawne innych informacji niż te podane powyżej, a w szczególności 
tych o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 
r. 

32. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

33. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

34. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB /. 

35. Za datę przekazania oferty, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

36. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne 
są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.  

37. Dokumenty lub oświadczenia składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w 
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczone  za zgodność z oryginałem. 

 
 

http://www.szpital.ostroleka.pl/
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VI.             SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami Odbywa 
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 

poczty elektronicznej e-mail zam.publ@szpital.ostroleka.pl oraz beata.kraska@szpital.ostroleka.pl 
Skrzynka podawcza Szpitala ma następujący adres: ePUAP szpitalo/skrytkaESP. Przy czym przekazanie 
ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ustawy, w tym JEDZ oraz zobowiązania podmiotu 
trzeciego, następuje tylko przy użyciu ePUAPu.  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 
 

3. Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie. 
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pani Beata Kraska-Romanowska e-mail 

beata.kraska@szpital.ostroleka.pl 
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane 

są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający 
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 4 adres email.  
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgodny 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 
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. 

6. Na miniPortalu Zamawiający udostępni następujące informacje: tryb, numer postępowania TED/BZP/Nr 
referencyjny, Tytuł/ nazwę postępowania, Dane zamawiającego, adres strony www Zamawiającego, na 
której dostępne są dokumenty dotyczące postępowania. Dostępny jest także klucz publiczny. Ogłoszenie 
jest publikowane w TED, a SIWZ wraz z załącznikami jest zamieszczane na stronie internetowej 
zamawiającego. 

7. Klucz publiczny Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej wraz z dokumentacją 
postępowania. Wykonawca może także pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce 
„Lista wszystkich postępowań” dostępnej bez logowania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 
9. Strona internetowa, na której umieszczane będą niezbędne informacje (m.in. ogłoszenia, SIWZ, pytania i 

odpowiedzi, modyfikacje, informacja z otwarcia oferty,  wybór oferty najkorzystniejszej, unieważnienie 
postępowania oraz wszystkie inne wymagane przepisami UPZP): 
http://www.szpital.ostroleka.pl/zamówienia-publiczne/postępowania -aktywne. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 
dni przed upływem terminu składania ofert– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 

pkt. 10. 
13. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść zapytań wraz z  

wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej 
zamieszcza na tej stronie http://www.szpital.ostroleka.pl/zamówienia-publiczne/postępowania -aktywne. 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający 
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianą specyfikacji 
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej 
zamieszcza ją także na tej stronie. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią integralną specyfikacji. 

 
VII. WADIUM. 

http://www.szpital.ostroleka.pl/
mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zam.publ@szpital.ostroleka.pl
mailto:beata.kraska@szpital.ostroleka.pl
mailto:beata.kraska@szpital.ostroleka.pl
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1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 31 600,00 PLN. 
2. Wadium można wnosić w następujących formach: 

2.1 pieniądzu,  
2.2  poręczeniach i gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym),  
2.3  gwarancjach ubezpieczeniowych,  
2.4 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. Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto 
Zamawiającego: 
Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Polski SA Oddział w Ostrołęce nr rachunku:  97 1020 
3802 0000 1002 0010 8761. 
Za termin wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 

4. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt. 2.2-2.4, powinno być wniesione w postaci 
elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia w formacie umożliwiającym odczyt dokumentu. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia dokumentu np. w formacie xml. Wadium może być przesłane wraz z 
ofertą (skompresowane do jednego pliku). Jeżeli wykonawca przesyła wadium poza ofertą np. e-mail 

powinno ono być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie do postępowania. 
5. Przy wnoszeniu wadium Zamawiający zaleca wpisanie w treści dokumentu numeru postępowania. 
6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie 

wykluczony z udziału w postępowaniu. 
7. Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 
8. Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 UPZP. 
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 

a) którego oferta została wybrana  
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  
b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od daty upływu terminu do 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. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium (jeśli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Bieg terminu związani ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
 

IX. WPROWADZANIE ZMIAN DO OFERTY: 
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 

formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i dostępnego na 
miniPortalu i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkowania dostępniej na miniPortalu. 

2. Wykonawca po upływie terminu do składnia ofert nie może skutecznie dokonać zamiany ani wycofania 
złożonej oferty. 

http://www.szpital.ostroleka.pl/
mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl
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X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2019 roku  o godzinie 09:30 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w 
Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana 
Pawła II 120 A,  pok. nr 203 (II piętro) 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2019 roku o godzinie 09:30 za pośrednictwem Formularza do 
złożenia, wycofania oferty  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na 
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w oryginale z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formacie danych PDF i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. 
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  Zamawiający nie dopuszcza przesłania oferty za pośrednictwem 
innego środka komunikacji, aniżeli ePUAP. 

5. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu MiniPortalu. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. Zaleca się, aby 
założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem. 

7. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po 
modyfikacji ponownie, za pośrednictwem ePUAP, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu 
składania ofert. 

8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

9. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

10. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

12. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: 
a. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
b. cenę oferty. 

13. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację  
z otwarcia ofert. 

 
 
 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Oferowana cena, wyrażona w PLN, musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena jednostkowa netto energii elektrycznej musi być wyrażona w zł/MWh, określona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać ewentualne rabaty, upusty, koszty wynikające z dokonania 
bilansowania i inne koszty. 

3. Wartość brutto powinna być wyrażona w PLN i zawierać podatek VAT. 
4. Wszystkie wartości liczbowe oraz ostateczna cena oferty muszą być wyrażone do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Wymagane obliczenia ceny oferty, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Formularz cenowy. 

a) Wartość zamówienia netto według wzoru: 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 12 miesięcy (MWh) x cena 
jednostkowa netto zł/MWh = wartość netto 

b) Wartość zamówienia brutto według wzoru: 
   Wartość netto + wartość VAT = wartość brutto 
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
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do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

 
 

XII. SPOSÓB OCENY OFERTY: 
Oferta oceniana będzie pod względem: 
1. formalnym – spełnianie warunków podanych w SIWZ, 
2. merytorycznym – wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami. 
 
 
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTRIÓW: 

 
 

L. p Kryteria  Znaczenie procentowe 
kryteriów 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 
kryterium 

1 Cena 60 % 60 punktów 

2 Termin płatności 40 % 40 punktów 

 
1. Zamawiający informuje, że wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczona będzie  matematycznie według 

formuły: 
(cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej) x maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta za dane kryterium 

2. Zamawiający informuje, że wartość punktowa kryterium „Termin płatności” wyliczona będzie  wg punktacji: 
51-60 dni – 40 pkt. 
41-50 dni - 20 pkt. 
31-40 dni- 5 pkt. 
14 dni -0 pkt 

Wykonawca dla ww. usługi zobowiązany jest zaoferować termin płatności nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy 
niż 60 dni. 

3. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów  
w 2 wyżej wymienionych kryteriach.  

4. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie 
Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie 
uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale XIII. 

2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie 
wszystkim Wykonawcom. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ust.1, nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały spełnione warunki opisane w art. 94 ust.2. 

5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi 
miejsce i termin podpisania umowy. 

6. Nie później niż w terminie 30 dni po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Europejskich. 

7. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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8. Podmioty ubiegające się o zamówienie wspólnie przed zawarciem umowy muszą złożyć umowę regulującą 
współpracę tych podmiotów zgodnie z art. 23 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
 
 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO LUB WZÓR UMOWY  
 

Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze/projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 6 do 
SIWZ. 
 
 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także innym 

podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 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. 

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 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. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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. 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 wnosi się: 
a) 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 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób –  

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na stronie internetowej, 

c) wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 a) i b) – odwołanie 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. 

6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

8. Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał  uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie PZP zasad udzielania zamówień, 
przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy PZP. 

 
XVII.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane 

przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią 
załączniki do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie 
terminu ich składania. 
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4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem lub drogą e-mailową kopię protokołu. 
5. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad: 

 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji, 
 Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność 

przeglądania, 
 Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji, 
 Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – 

urzędowania. 
 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają 
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XIX. ZATWIERDZENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 

18 (słownie: osiemnaście) ponumerowanych stron 
oraz załączniki stanowiące integralną część SIWZ: 

  
1. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy. 
3. Załącznik nr 3–  –Wykaz dostaw 
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy dotyczące  spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie 

podleganiu wykluczeniu- JEDZ. 
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące Grupy kapitałowej. 
6. Załącznik nr 6 – Projekt umowy. 
7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dot. RODO 
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