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w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
(art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na: 

 
Dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w siedzibie 

zamawiającego (nr ZP003/2021/CLOR) 
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 ………………………………………………………… 
 (data, podpis Dyrektora CLOR) 
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1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM  

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie  

ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa NIP: 525-00-08-318, Regon: 000327008  

tel.: + 48 22 811 16 16 e-mail: przetargi@clor.waw.pl  
 

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie 
internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.clor.waw.pl/bip oraz 
www.clor.waw.pl  
 
Adres skrzynki ePUAP: /CLOR/SkrytkaESP 
 
Zamawiający informuje, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).  
 

2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  
sprawy proceduralne: 

1) Pan Paweł Lipiński - tel. 22/ 8140050, e-mail: p.lipinski@clor.waw.pl lub dyrektor@clor.waw.pl w dni 
robocze w godzinach: 900-1400.  

sprawy merytoryczne: 
2) Pani Katarzyna Wołoszczuk - tel. 22/ 8110011 wew. 222, e-mail: woloszczuk@clor.waw.pl w dni 

robocze w godzinach: 900-1400.  

Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy).  

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1) Postępowanie na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w siedzibie 
zamawiającego – nr zamówienia ZP003/2021/CLOR, o wartości przekraczającej równowartość 
kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej „Pzp”, prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 Pzp.  

2) Postepowanie prowadzone jest w procedurze, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp. Zamawiający 
najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia 
warunków udziału w postepowaniu. 

3) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie elektronicznej.  

5) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Pzp prowadzi się 
w języku polskim. 

6) Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) na zasadach określonych w art. 135 ustawy Pzp.  

 

Rozdział  I. 
INFORMACJE OGÓLNE 

mailto:przetargi@clor.waw.pl
http://www.clor.waw.pl/bip
http://www.clor.waw.pl/
mailto:p.lipinski@clor.waw.pl
mailto:dyrektor@clor.waw.pl
mailto:woloszczuk@clor.waw.pl
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4. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I  ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

1) Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
4) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8  ustawy Pzp.  
5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

5. WIZJA LOKALNA 

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. 
Oferent może dokonać wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu z osobą podaną w ust. 2 pkt. 2) 
niniejszego Rozdziału SWZ.  
Czynność odbycia wizji lokalnej nie jest czynnością prawną, a składane w trakcie jej trwania oświadczenia 
nie są oświadczeniami woli. 

6. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

1. Informacje ogólne 

1) Zgodnie z art. 63 i nast. ustawy PzP komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
za pośrednictwem za pośrednictwem miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, 
ePUAPu pod adresem: https://www.epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod 
adresem: przetargi@clor.waw.pl .  

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zarówno Zamawiający, jak 
i Wykonawca posługują się identyfikatorem postępowania – ID postępowania (numerem 
identyfikacyjnym postępowania generowanym przez miniPortal), nr ogłoszenia TED lub nr sprawy 
nadanym przez Zamawiającego. 

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

4) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych 
przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx ) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej ePUAP).  

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB. W przypadku, 
gdy plik jest większy niż wskazany limit, Wykonawca może podzielić plik na mniejsze części, ale muszą 
mieć one taki sam ID postępowania, lub nr sprawy.  

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej 
przetargi@clor.waw.pl wynosi 10MB. W przypadku, gdy plik jest większy niż ww. limit, Wykonawca 
ma możliwość podzielić plik na mniejsze części, ale muszą mieć one taki sam ID postępowania, 
nr ogłoszenia lub nr sprawy. 

7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania odpowiednio do obowiązującej w SWZ formy komunikacji na miniPortal, ePUAP lub adres 
email: przetargi@clor.waw.pl  

8) Identyfikator postępowania (ID) i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na liście wszystkich postępowań ma miniPortalu oraz w udostępnionej na stronach 
internetowych: https://www.clor.waw.pl lub https://www.clor.waw.pl/bip w dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetargi@clor.waw.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
mailto:przetargi@clor.waw.pl
mailto:przetargi@clor.waw.pl
https://www.clor.waw.pl/
https://www.clor.waw.pl/bip
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9) Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępnione będą na stronach internetowych: 
https://www.clor.waw.pl lub https://www.clor.waw.pl/bip w dokumentacji postepowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

10) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, 
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, a  następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

2. Złożenie oferty  

1) Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  

2) Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem.  

3) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP.pdf  

4) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale III SWZ, w formie 
elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Oświadczenie 
Wykonawca składa przy użyciu miniportalu na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (zwanego 
dalej „JEDZ”), podpisane przez osoby/osobę upoważnionej/upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej Wykonawcy lub w innym dokumencie wykazującym umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, będą stanowić dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

5) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem ogłoszenia (BZP, TED, ID postępowania lub numerem sprawy nadanym przez 
Zamawiającego). 

2) Dokumenty elektroniczne (nie dotyczy ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 6.1.1 SWZ adres 
email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

https://www.clor.waw.pl/
https://www.clor.waw.pl/bip
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP.pdf
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23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

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

4) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 
zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

5) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument 
w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ppkt. 5), może dokonać również notariusz. 

8) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ppkt 5) i 6) należy rozumieć dokument elektroniczny 
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

9) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, 
o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez 
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej.  



Nr zamówienia: ZP003/2021/CLOR 
 

6 
 

11) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ppkt. 10), dokonuje w przypadku: 

a. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

b. przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy 
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia; 

c. pełnomocnictwa – mocodawca. 

12) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ppkt. 11) może dokonać również notariusz.  

13) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne 
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

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

4. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych 
w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się użyciu środków komunikacji elektronicznej 

7. PODWYKONAWCY  

1) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.  

2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, 
w JEDZ musi wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz 
podać nazwy(firmy) podwykonawców; Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia 
z postępowania, zamieszcza w JEDZ informację o podwykonawcach, na których zasoby Wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.  

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powołał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca - zgodnie z art. 462 ust 7 ustawy Pzp - jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom wymaga 
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, 
zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 
Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp Umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  

5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

6) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, 
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację części zamówienia.  
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie zestawu RTG w siedzibie 
zamawiającego.  

2. Do opisu przedmiotu zamówienia przyjęto klasyfikację ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
nr 33111000-1 . (aparatura rentgenowska) 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia określone zostały 

w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.  
 

4. Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie wykonawcy (do 180 dni). 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z  odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu, jeżeli 
Wykonawca udowodni, że jest w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia, 
tj. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia będzie miał możliwość dysponowania środkami 
finansowymi w wysokości minimum 300.000,00 zł; 

3) zdolności technicznej i zawodowej: 

a) zdolności zawodowej.  
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch 
zamówień (dostaw) odpowiadających swoim rodzajem i zakresem dostawie/zamówieniu  
stanowiącemu przedmiot zamówienia, z których każda była / jest świadczona w sposób ciągły przez 
okres nie krótszy niż 12 miesięcy o wartości nie niższej niż 500 000,- PLN każda.  

Zarówno w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i/lub 
korzystających z zasobów innych podmiotów, co najmniej jeden podmiot, tj. jeden członek konsorcjum 
lub jeden podmiot trzeci udostępniający potencjał musi posiadać zdolności zawodowe wskazane 
powyżej. Wymagane zdolności zawodowe powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów 
i wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy w ramach przyjętego 
wewnętrznie podziału zadań wyznaczony zostanie do realizowania tej część zamówienia, z którą wiąże 
się obowiązek posiadania doświadczenia.  

b) zdolności zawodowej - potencjał kadrowy.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności zawodowej – wymagane zezwolenia 

Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na pierwsze uruchomienie zestawu RTG.  
 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda złożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy 

Rozdział II. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

Rozdział III. 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
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oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy na minimum 300.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż trzy miesiące przed 
złożeniem. 

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych 
środków dowodowych, o których mowa w pkt. 2, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które 
w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 
technicznych i zawodowych Zamawiający żąda złożenia:  

wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, dostaw lub usług odpowiadających wymaganiom 
określonym w pkt 1 ppkt 3 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy 
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu dostaw lub usług stanowi 
załącznik nr 3 do SWZ.  

5. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej 
oraz zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca prześle w postaci elektronicznej oświadczenie na 
formularzu JEDZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 
i ust 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku 
przestępczym Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a handel ludźmi Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art 228–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze Kodeksu karnego lub w art. 46 

odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy lub art. 48 
odpowiedzialność karna za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a finansowanie 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub 
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 pranie brudnych pieniędzy Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 czyn zabroniony § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa art. 9, zatrudnianie 
cudzoziemców przebywających w RP nielegalnie ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 oszustwo Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
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h) o którym mowa w art. 9 zatrudnianie cudzoziemców przebywających w RP nielegalnie ust. 1 i 3 lub 
art. 10 zatrudnianie przebywających w RP nielegalnie cudzoziemców w warunkach szczególnego 
wykorzystania ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego 
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert 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;  

8) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury.  

7. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej 
oraz zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca prześle w postaci elektronicznej oświadczenie na 
formularzu JEDZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia, niżej wymienionych dokumentów:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka karnego, 
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP, 
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 

aresztu, 
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za 

które wymierzono karę aresztu 
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- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.  

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz 
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w  postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłat tych należności;  

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w Rozdziale III SWZ pkt. 8 ppkt. 1) - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.  

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale III SWZ pkt.8 ppkt. 1– składa informację 
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o którym mowa w Rozdziale III SWZ pkt.8 
ppkt. 1; 

2) zaświadczenia, o którym mowa w Rozdziale III SWZ pkt.8 ppkt. 3, zaświadczenia albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, o których w Rozdziale III SWZ pkt.8 ppkt. 4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale 
III SWZ pkt.8 ppkt. 5– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub 
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

10. Dokument, o którym mowa Rozdziale III SWZ pkt. 9 ppkt.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w Rozdziale III SWZ pkt. 9 ppkt 2 , powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.  
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11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w Rozdziale III SWZ pkt. 9, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje 
się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 5 stosuje się. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, każdy z podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów Wykonawca polega musi przesłać w formie elektronicznej odrębne oświadczenie JEDZ.  

13. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w Rozdziale III SWZ pkt. 8 ppkt. 1 i 3-6.  

14. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców 
niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy Rozdziału III SWZ pkt. 9 stosuje się 
odpowiednio.  

15. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, 
o ile Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

16. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

17. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, 
Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

18. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

19. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale III SWZ pkt. 18, 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

20. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa Rozdziale III SWZ pkt. 18, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.  

21. Postanowienie, o którym mowa w Rozdziale III SWZ pkt. 20 stosuje się odpowiednio do osoby działającej 
w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

22. Postanowienia, o których mowa w Rozdziale III SWZ pkt. 18-20 stosuje się odpowiednio do osoby działającej 
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

23. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów, o których mowa w Rozdziale III SWZ pkt. 18, pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 
na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów. 
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24. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się 
w formie elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 
ustawy Pzp.  

25. W zakresie nieuregulowanym SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415). 

26. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów wymaganych w Rozdziale III SWZ, lub 
zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:  

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie  

lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

27. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt. 26, aktualne na 
dzień ich złożenia. 

1) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych podmiotowych 

środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, 

o których mowa w Rozdziale III SWZ, 

2) Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale III SWZ, lub podmiotowe 

środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 

podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, 

o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

 

Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia:  

1. Oświadczenie na formularzu JEDZ 

JEDZ - jednolity europejski dokument zamówień, sporządzany zgodnie z wzorem standardowego formularza 
według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. 
ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr 
L 3 z 6.1.2016, str. 16).  

Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja-2021.01.20.pdf  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (na formularzu JEDZ), 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu 
na formularzu JEDZ.  

Rozdział IV. 
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, tj. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału 
w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu na formularzu JEDZ.  

5. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na minimum 300.000,00 zł, w okresie nie 
wcześniejszym niż trzy miesiące przed złożeniem.  

6. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 
1 ustawy (JEDZ) na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.  

7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 
Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; art. 109 ust. 
1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które 
wymierzono karę aresztu; art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za 
wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu  

- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

8. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.  

9. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz 
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

10. Zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłat tych należności.  

11. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

12. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa 
w Rozdziale III SWZ pkt. 8 ppkt. 1) – Wzór oświadczenia: Załącznik nr 6 do SWZ. 

13. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, dostaw lub usług odpowiadających wymaganiom 
określonym w Rozdziale III SWZ pkt 1 ppkt 3 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów 
określających, czy dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których 
mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; 
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w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; wzór wykazu dostaw lub usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

14. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale IV SWZ pkt 5-13.  

 

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do 

wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).  
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) gwarancjach bankowych, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299). 
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Centralnego Laboratorium 

Ochrony Radiologicznej w Banku Pekao SA  
Nr rachunku: 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098  
numer IBAN rachunku: PL 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098 
kod BIC Banku PEKAO S.A.: PKOPPLPW 
tytuł przelewu: Wadium w postępowaniu na „Dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG 
w siedzibie zamawiającego”  nr sprawy: ZP003/2021/CLOR 
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego 
przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny 
termin składania ofert). 
Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez 
Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”. 

4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z Ustawy, 
w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie 
Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy oraz być ważne przez okres związania 
ofertą, określony w niniejszej SWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub 
gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może mieć postanowień ograniczających obowiązek zapłaty 
wadium. 

5. Oryginał dokumentu (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299) należy dołączyć do oferty. Dokument 
wadialny (poręczenie, gwarancja) musi identyfikować Wykonawcę oraz zawierać informację, iż stanowi 
zabezpieczenie wadium na rzecz Państwowej Agencji Atomistyki w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.  

6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu Wykonawca wnosi w oryginale w postaci elektronicznej 
opatrzonej 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 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 162) uprawnionej do reprezentowania Gwaranta (ubezpieczyciela 
banku) lub Poręczyciela – osoby, Wykonawca przesyła na emaila Zamawiającego: przetargi@clor.waw.pl 
lub poprzez ePUAP albo doręcza dokument elektroniczny wniesienia wadium przez fizyczne przekazanie 

Rozdział V. 
INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Rozdział VI. 
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

mailto:przetargi@clor.waw.pl
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nośnika (np. płyta CD) do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Brak złożenia 
oryginału dokumentu wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert jest równoznaczny 
z niewniesieniem wadium.  
W treści przesyłanych wiadomości należy wskazać nr i nazwę postępowania pozwalające na identyfikację 
wykonawcy, tj. Wadium w postępowaniu na „Dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG 
w siedzibie zamawiającego” Nr sprawy: ZP003/2021/CLOR. 

7. Datą przesłania wadium będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument 
elektroniczny wniesienia wadium z serwera pocztowego Zamawiającego.  

8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), 
w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.  

9. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca. 
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w której musi być zaoferowana jedna cena.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej, przy zachowaniu należytej 
staranności.  

3. Oferta wraz załącznikami powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy reprezentacji wykonawcy albo przez pełnomocnika wykonawcy. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia 
(w tym również wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum) oferta wraz z załącznikami mogą być 
podpisane przez nich wszystkich lub przez pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. 
Stosowne pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, zgodnie z formą reprezentacji każdego z nich.  

Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, okresu na jaki zostało ustanowione, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu 
jego umocowania, obejmującego przede wszystkim: 

1) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) zaciąganie zobowiązań, 

3) złożenie oferty, 

4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem 
o zamówienie publiczne. 

6. Treść złożonej oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 
zamówienia.  

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Ofertę należy złożyć w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., zgodnie z katalogiem formatów 
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. 
U. z 2017r. poz. 2247).  

Rozdział VII. 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LUB 

DOKUMENTAMI 
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9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.18 w zw. z art. 80 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), 
jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:  

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja 
mająca wartość gospodarczą,  

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

11. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

12. Na ofertę składają się:  

1) Spis zawartości oferty; 

2) Formularz oferty – sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ; 

3) Jednolity(e) Europejski(e) Dokument(y) Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) Jednolity(e) Europejski(e) Dokument(y) Zamówienia (JEDZ) podmiotu (ów) na którego(ych) zasoby 
Wykonawca powołuje się;  

5) Dokument potwierdzający prawo osoby/osób podpisującej(ych) ofertę do reprezentowania 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli prawo do 
reprezentowania nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej – pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik; 

6) Potwierdzenie wniesienia wadium; 

7) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów 
– jeżeli dotyczy; 

8) Oferta składana przez Wykonawcę musi spełniać następujące wymogi:  

1) Formularz oferty składa się w oryginale w formie elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do 
reprezentowania Wykonawcy lub umocowaną(e) przez tę/e osobę(y) do reprezentowania 
Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 

2) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub elektronicznej kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem, dokumenty, z których wynika uprawnienie osoby/osób 
udzielającej(ych) pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 

3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ złożony w oryginale w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

4) 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.  
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1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, 
w szczegółach danego postępowania oraz na stronie internetowej: https://www.clor.waw.pl/. 
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

UWAGA: zaszyfrowanie oferty wymaga wprowadzenia pełnego ID postępowania, pominięcie 
którejkolwiek z cyfr może nie pozwolić odszyfrować Zamawiającemu oferty Wykonawcy, mimo 
komunikatu aplikacji: „plik zaszyfrowany poprawnie”. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal 
ePUAP dla Zamawiających i Wykonawców.  

UWAGA: w przypadku zmiany czy wycofania oferty należy podać identyfikator potwierdzenia złożenia 
oferty, otrzymany w formularzu na skrzynkę ePUAP Wykonawcy (w folderze „Wysłane”). 

Wykonawca w treści formularza musi dodać oświadczenie, podpisane przez osobę upoważnioną do jego 
reprezentacji, które potwierdza wolę Wykonawcy w zakresie wycofania/zmiany oferty wraz z dokumentem 
poświadczającym umocowanie osoby(ób) podpisującej(ych) oświadczenie do wycofania/zmiany oferty 
w imieniu Wykonawcy oraz nową, zaszyfrowaną ofertę. Oświadczenia nie szyfruje się. 

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

4. Zamawiający odrzuci oferty, które wpłyną po terminie zgodnie z art. 226 ust 1 ustawy Pzp.  

5. Termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2022 r., o godz. 11:00  

6. Otwarcie ofert następuje w dniu 21.02.2022 r., o godzinie 12:00  

7. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 

w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o których 

mowa w art.222 ust 4 ustawy Pzp.  

9. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

Rozdział VIII. 
WYMAGANIA W ZAKRESIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

https://www.clor.waw.pl/
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2) cen lub kosztów zawartych w ofertach. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od terminu składania ofert tj. w terminie do dnia 
22.05.2022 r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto dla przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty cen 
jednostkowych netto i podatku od towarów i usług (VAT) w złotych polskich. Cenę oferty brutto Wykonawca 
poda w zapisie liczbowym i słownym. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.  

2. Ceny oferty netto określone w Formularzu oferty mogą podlegać zmianie w okresie realizacji zamówienia na 
zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.  

3. Przez cenę rozumie się cenę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).  

4. Podana w ofercie cena całkowita brutto musi obejmować wszelkie koszty i opłaty, jakie poniesie Wykonawca 
realizując zamówienie na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez zaliczek oraz bez 
stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych.  

6. Wykonawcy dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do przestrzegania zasad 
uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 
w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 442 ustawy Pzp.  
 

1. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
 

Kryterium wyboru Waga 
kryterium 

Liczba przyznanych punktów w danym 
kryterium 

Cena – (C) 50% 50 pkt 
Okres gwarancji – (G) 30% 30 pkt 

Termin realizacji Zamówienia – (T) 10% 10 pkt 
Siedziba serwisu na terenie Polski – (K) 10% 10 pkt 

UWAGA: przez cenę należy rozumieć wyrażoną w jednostkach pieniężnych wartość oferty z uwzględnieniem 
podatku od towarów i usług (VAT). 

 

2. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW  

Ocena ofert dokonywana będzie w zakresie realizacji całego zamówienia, według wskazanych kryteriów. 
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach każdego kryterium, przyjmując zasadę że 1% = 1 
pkt. 

 
1) Kryterium 1 – Cena (C) – znaczenie 50 % - wg poniższego opisu 

Rozdział IX. 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Rozdział X. 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

Rozdział XI. 
TRYB, KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 
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Ocena kryterium „ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (C) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny 
najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C n). 
 

C min 

C  = ----------  x  50 % 
C n 

 
gdzie: (C) - ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty; 

(C min) - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert; 
(C n) - cena zawarta w badanej ofercie. 

 
Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 50 pkt. 
 

2) Kryterium 2 – Okres gwarancji (G) – znaczenie 30 % wg poniższego opisu 
 

L.p. Okres gwarancji Ilość punktów 
1. 60 miesięcy 30 pkt 
2. 48 miesięcy 15 pkt 
3. 36 miesięcy 0 pkt 

UWAGA:  
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania innego okresu gwarancji, niż jeden z okresów gwarancji wskazanych 
powyżej. 

 
3) Kryterium 3 – Termin realizacji Zamówienia (T)– znaczenie 10% wg poniższego opisu 

 
L.p. Termin realizacji Zamówienia Ilość punktów 
1. do 90 dni 10 pkt 
2. do 120 dni 5 pkt 
3. do 180 dni 0 pkt 

UWAGA:  
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania innego terminu realizacji Zamówienia, niż jeden z terminów 
wskazanych powyżej. 

 
4) Kryterium 4 – Siedziba serwisu na terenie Polski – (K) – znaczenie 10% - wg poniższego opisu 
 

10 pkt.- siedziba serwisu na terenie Polski 
0 pkt. – siedziba serwisu poza granicami Polski  

 

Do obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie następujący wzór: 

P = C + G+ T+ K 

P – łączna liczba punktów badanej oferty 

C – liczba punktów ocenianej oferty (kryterium cena) 

G – liczba punktów ocenianej oferty (kryterium okres gwarancji) 

T- liczba punktów ocenianej oferty (kryterium termin realizacji dostawy wraz z instalacją u 
Zamawiającego oraz przeprowadzeniem instruktażu operatorów) 

K – liczba punktów ocenianej oferty (siedziba serwisu na terenie Polski) 

Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta o największej łącznej liczbie punktów. 

Maksymalna liczba punktów jaką oferta może otrzymać w kryteriach wyboru ofert to 100 punktów. 

Zamawiający zaokrągli liczbę punktów, które oferta otrzyma, do dwóch miejsc po przecinku. 
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1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej oferty brutto.  

2. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z Ustawy, 
w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu zawarcia 
umowy. 

5. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Centralnego 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Banku Pekao SA:  

Nr rachunku: 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098  
numer IBAN rachunku: PL 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098 
kod BIC Banku PEKAO S.A.: PKOPPLPW 

Tytuł przelewu: „Zabezpieczenie wykonania umowy na „Dostawę, montaż, instalację i uruchomienie 
zestawu RTG w siedzibie CLOR - Nr sprawy: ZP003/2021/CLOR”. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu Wykonawca wnosi w oryginale w postaci 
elektronicznej opatrzonej 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 2016r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 162) uprawnionej do 
reprezentowania Gwaranta (ubezpieczyciela banku) lub Poręczyciela – osoby, Wykonawca przesyła na 
emaila Zamawiającego: przetargi@clor.waw.pl lub poprzez ePUAP albo doręcza dokument 
elektroniczny wniesienia wadium przez fizyczne przekazanie nośnika (np. płyta CD) do siedziby 
Zamawiającego przed terminem zawarcia umowy. Brak złożenia oryginału dokumentu wniesienia 
zabezpieczenia przed upływem terminu zawarcia umowy jest równoznaczne z niewniesieniem 
zabezpieczenia. 

7. W treści przesyłanych wiadomości należy wskazać nr i nazwę postępowania pozwalające na 
identyfikację wykonawcy, tj. ZABEZPIECZENIE wykonania umowy w postępowaniu na dostawę, 
montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w siedzibie CLOR – nr sprawy: ZP003/2021/CLOR. Datą 
przesłania zabezpieczenia będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument 
elektroniczny wniesienia zabezpieczenia z serwera pocztowego Zamawiającego.  

8. 100% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni 
od wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 

Rozdział XII. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Rozdział XIII. 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
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Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy przygotowywanej w wyniku 
udzielenia zamówienia publicznego zostały określone w załączniku nr 7 do SWZ. 

 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SWZ wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Warunków Zamówienia na 
stronie internetowej.  

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie elektronicznej albo w formie pisemnej albo w postaci 
elektronicznej, forma pisemna wymaga opatrzenia przez Wykonawcę własnoręcznym podpisem, a postać 
elektroniczna wymaga opatrzenia przez Wykonawcę podpisem zaufanym. 

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.  
 

1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, 
o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

2. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie elektronicznej zgodnie z art. 
78¹ § 1 Kodeksu cywilnego i zostaje ona zawarta w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. Dopuszcza 
się zawarcie umowy w formie pisemnej.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców (jeżeli dotyczy). 
 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie (03-194) przy ul. Konwaliowej 7, (dalej: 
„CLOR”) przetwarza dane zawarte w ofertach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

Rozdział XIV. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Rozdział XV. 
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

Rozdział XVI. 
KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACA Z ART. 13 RODO 
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znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na postawie przepisów ustawy Pzp.  

Pośród ww. informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”), mają charakter danych osobowych. 

W świetle powyższego CLOR informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt 
pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa lub e-mailem na adres: iod.clor@buiskwp.pl  

3. Dane osobowe zawarte w ofertach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

4. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy CLOR oraz osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.  

5. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lat, przez okres obowiązywania umowy. 

6. Obowiązek podania danych osobowych 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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO.  
 

8. Posiadają Państwo: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących*; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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 uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 
 

9. Nie przysługuje Państwu: 
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 którym 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.  
 

10. Administrator danych nie będzie  przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych.  

11. CLOR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami. 

12. Organem właściwym dla wniesienia skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.  
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Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przekazywania oświadczenia o treści: „Oświadczam, że 
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania niniejszej umowy” w przypadku przekazania 
danych osobowych osób, które wcześniej nie zostały złożone Zamawiającemu. 

* W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu, 

** 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. 

***  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. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu.  

 

Integralną częścią SWZ są załączniki: 
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 - Formularz oferty. 
Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych dostaw lub usług. 
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia - wzór. 
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej.  
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o aktualności informacji.  
Załącznik nr 7 – Projektowane postanowienia umowy. 
 
 

Rozdział XVII. 
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 
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