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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411527-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szydłowiec: Urządzenia medyczne
2021/S 156-411527

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Szydłowiecki
Krajowy numer identyfikacyjny: 799-196-33-40
Adres pocztowy: pl. Marii Konopnickiej 7
Miejscowość: Szydłowiec
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Pietras-Wolska
E-mail: sylwia.pietras@szydlowiecpowiat.pl 
Tel.:  +48 486177000
Faks:  +48 486177009
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szydlowiecpowiat.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=1177&x=2
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż specjalistycznego sprzętu i urządzeń medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
Numer referencyjny: RI.272.59.2021

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - Szydłowiec (26 - 500), ul. Wschodnia 
23 - transportem własnym fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, 
nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji (nie wcześniejszej niż w 2020 roku) urządzeń oraz sprzętu 
medycznego według poniższego wyspecyfikowania:
a) zestaw radiografii cyfrowej – szt. 1,
b) defibrylator – szt. 1,
c) urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – szt.1,
d) aparat USG – szt. 1.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, uruchomienie, konfigurację oraz przeszkolenie 
wyznaczonych pracowników w wymaganym zakresie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw radiografii cyfrowej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - Szydłowiec (26 - 500), ul. 
Wschodnia 23

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - Szydłowiec (26 - 500), ul. Wschodnia 
23 - transportem własnym fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, 
nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji (nie wcześniejszej niż w 2020 roku) urządzeń oraz sprzętu 
medycznego - zestawu radiografii cyfrowej – szt. 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków 
zamówienia.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:
a) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Powiat Szydłowiecki z siedzibą 26-500 
Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7, reprezentowany przez Zarząd Powiatu.
b) Administratorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu jest Inspektor Danych 
Osobowych – Pan Mariusz Hałasa, kontakt: inspektor@cbi24.pl  adres pocztowy: 26-500 Szydłowiec, pl. M. 
Konopnickiej 7.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na karcie tytułowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10,00
Cena - Waga: 80,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ostateczny termin końcowy realizacji zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 45 dni od daty 
podpisania umowy.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) przed 
upływem terminu składania ofert określonego w swz.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Defibrylator
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - Szydłowiec (26 - 500), ul. 
Wschodnia 23

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - Szydłowiec (26 - 500), ul. Wschodnia 
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23 - transportem własnym fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, 
nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji (nie wcześniejszej niż w 2020 roku) urządzeń oraz sprzętu 
medycznego - defibrylatora – szt. 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków 
zamówienia.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:
a) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Powiat Szydłowiecki z siedzibą 26-500 
Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7, reprezentowany przez Zarząd Powiatu.
b) Administratorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu jest Inspektor Danych 
Osobowych – Pan Mariusz Hałasa, kontakt: inspektor@cbi24.pl  adres pocztowy: 26-500 Szydłowiec, pl. M. 
Konopnickiej 7.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na karcie tytułowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10,00
Cena - Waga: 80,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ostateczny termin końcowy realizacji zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty 
podpisania umowy.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych) przed 
upływem terminu składania ofert określonego w swz.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

13/08/2021 S156
https://ted.europa.eu/TED

4 / 11

mailto:inspektor@cbi24.pl


Dz.U./S S156
13/08/2021
411527-2021-PL

5 / 11

Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - Szydłowiec (26 - 500), ul. 
Wschodnia 23

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - Szydłowiec (26 - 500), ul. Wschodnia 
23 - transportem własnym fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, 
nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji (nie wcześniejszej niż w 2020 roku) urządzeń oraz sprzętu 
medycznego - urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – szt.1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków 
zamówienia.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:
a) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Powiat Szydłowiecki z siedzibą 26-500 
Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7, reprezentowany przez Zarząd Powiatu.
b) Administratorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu jest Inspektor Danych 
Osobowych – Pan Mariusz Hałasa, kontakt: inspektor@cbi24.pl  adres pocztowy: 26-500 Szydłowiec, pl. M. 
Konopnickiej 7.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na karcie tytułowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10,00
Cena - Waga: 80,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ostateczny termin końcowy realizacji zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty 
podpisania umowy.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) przed 
upływem terminu składania ofert określonego w swz.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Aparat USG
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - Szydłowiec (26 - 500), ul. 
Wschodnia 23

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - Szydłowiec (26 - 500), ul. Wschodnia 
23 - transportem własnym fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, 
nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji (nie wcześniejszej niż w 2020 roku) urządzeń oraz sprzętu 
medycznego - aparatu USG – szt. 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków 
zamówienia.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:
a) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Powiat Szydłowiecki z siedzibą 26-500 
Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7, reprezentowany przez Zarząd Powiatu.
b) Administratorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu jest Inspektor Danych 
Osobowych – Pan Mariusz Hałasa, kontakt: inspektor@cbi24.pl  adres pocztowy: 26-500 Szydłowiec, pl. M. 
Konopnickiej 7.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na karcie tytułowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10,00
Cena - Waga: 90,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Ostateczny termin końcowy realizacji zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty 
podpisania umowy.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) przed 
upływem terminu składania ofert określonego w swz.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na 
podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ (załącznik nr 1 do swz).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na 
podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ (załącznik nr 1 do swz).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat (lub 
w przypadku prowadzenia działalności w krótszym okresie – w tym okresie) minimum:
a) w odniesieniu do części I przedmiotu zamówienia - 2 zamówień o podobnym co przedmiot zamówienia 
charakterze (tj. dostawy różnego rodzaju urządzeń i sprzętu medycznego) o wartości każdego z niech nie 
mniejszej niż 450.000,00 złotych brutto każda.
b) w odniesieniu do części II przedmiotu zamówienia - 2 zamówień o podobnym co przedmiot zamówienia 
charakterze (tj. dostawy różnego rodzaju urządzeń i sprzętu medycznego) o wartości każdego z niech nie 
mniejszej niż 35.000,00 złotych brutto każda.
c) w odniesieniu do części III przedmiotu zamówienia - 2 zamówień o podobnym co przedmiot zamówienia 
charakterze (tj. dostawy różnego rodzaju urządzeń i sprzętu medycznego) o wartości każdego z niech nie 
mniejszej niż 30.000,00 złotych brutto każda.
d) w odniesieniu do części IV przedmiotu zamówienia - 2 zamówień o podobnym co przedmiot zamówienia 
charakterze (tj. dostawy różnego rodzaju urządzeń i sprzętu medycznego) o wartości każdego z niech nie 
mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto każda.
W przypadku złożenia oferty zarówno na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże iż dysponuje doświadczeniem w realizacji minimum 2 zamówień 
o wartości, jaka wynika z łącznej wartości części dla których Wykonawca składa ofertę - np. w odniesieniu do 
części I jak i części II, będą to minimum 2 zamówienia na wartość nie mniejszą niż 485.000,00 złotych brutto 
każda.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom wymaganych standardów dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej – jak 
wyżej.
W celu udokumentowania spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia 
wykazu (sporządzonego według wzoru z załącznika nr 4 do swz) dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
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bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane – w celu 
wykazania spełniania warunki działu w postępowaniu określonego w §7 ust.1 pkt. 4) swz;
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w wykazie były 
wykonywane, o którym mowa wcześniej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa powyżej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin i sposób płatności (w odniesieniu do każdej z części przedmiotu zamówienia) – płatne przelewem, 
jednorazowo po zakończeniu realizacji dostawy, uruchomieniu oraz przeszkoleniu w wymaganym zakresie w 
terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku (faktury).
Wymagane okresy gwarancji na konkretne elementy składowe przedmiotu zamówienia zostały wskazane 
z załączniku opisującym w sposób szczegółowy przedmiot zamówienia. Ze względu na ograniczoną 
liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje dotyczące wymagań 
wobec Wykonawców zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej 
Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert następuje w trybie przewidzianym w MiniPortalu.
2. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane 
podczas sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
1) Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do swz;
2) Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego wraz z dokumentem potwierdzającym dostęp do 
tych zasobów o którym mowa w §7 ust. 5 którego wzór stanowi załącznik nr 6 do swz – jeżeli ma zastosowanie;
3) Dokument wadium, o ile nie został wniesiony w pieniądzu, z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 6 swz;
4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, przywołane w ust. 10 i 11 powyżej – jeżeli ma zastosowanie;
5) Uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, opisane w ust. 3 powyżej 
– jeżeli ma zastosowanie;
6) Informacje o których mowa w art. 225 ust. 2 ustawy pzp, w sytuacji gdyby wybór prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą VAT – jeżeli ma zastosowanie.
7) Dokumenty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe - potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego, tj. karty opisowe oferowanego przedmiotu zamówienia wypełnione 
z wykorzystaniem tabel, które zostały zawarte w załączniku nr 7 do swz.
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże w formie i trybie określonym w §8 SWZ Zamawiającemu 
oświadczenie (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 
Pzp, 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.
Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w formie i trybie określonym w §8 SWZ oświadczeń 
lub dokumentów wskazanych w rozporządzeniu 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. 2020.2415), tj. w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej 
wskazanych w §8 ust. 1 pkt 8.
W celu wykazania braku przesłanek powodujących wykluczenie z postępowania – na wezwanie Zamawiającego 
Wykonawca winien przedłożyć dokumenty wskazane w §2 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6 ww. rozporządzenia.
Zamawiający dopuszcza dokumenty równoważne określone w § 4 ww. rozporządzenia. Forma oraz język 
składanych dokumentów została określona w §15 ww. rozporządzenia oraz w §8 SWZ.
Wymagane dokumenty – w formie i trybie określonym w §9 SWZ – powinny być przedstawione w formie 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczeń, w tym dotyczących podmiotów o których mowa w 
art. art. 118 ust. 4 ustawy, podwykonawców, które powinny być przedstawione w oryginale. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
lub przez te podmioty.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału określonych w §7 SWZ;
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ustawy Pzp;
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje 
dotyczące wymagań wobec Wykonawców zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie 
internetowej Zamawiającego.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Art. 515. (Termin wniesienia odwołania)
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – 
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ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo;
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2021
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