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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450992-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Meble
2021/S 173-450992

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 970773231
Adres pocztowy: UL. ZYTY 26
Miejscowość: ZIELONA GÓRA
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Hojsak
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.zgora.pl 
Tel.:  +48 683296214
Faks:  +48 683255808
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpital.zgora.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.szpital.zgora.pl
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka W Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego (...)
Numer referencyjny: TZ.280.39.2021

II.1.2) Główny kod CPV
39100000 Meble
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka W Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola 
Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o o.”. Zamówienie obejmuje 6 części (zadania).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr od 2 do 7 do SWZ / Formularze 
cenowo-techniczne dla odpowiednich części.
Uwaga:
1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SWZ i jej 
załącznikach.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
33192100 Łóżka do użytku medycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Zyty 26, 65-001 Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) łóżeczko z barierkami dla dzieci 19 szt,;
2) łóżeczko z barierkami i ramą dla dzieci 4 szt.;
3) łóżko dla dzieci (rehabilitacyjne) 13 szt.;
4) łóżko szpitalne 4-segmentowe 13 szt.;
5) łóżko szpitalne 4-segmentowe z ramą 4 szt.;
6) łóżko szpitalne junior 5 szt.;
7) łóżko szpitalne junior z ramą 2 szt.;
8) szafka przyłóżkowa 42 szt.;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 1: 7 500,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe
39141300 Szafy
39131000 Regały biurowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Zyty 26, 65-001 Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) Szafa magazynowa na czystą bieliznę 90*50*200 68 szt.
2) Lada pielęgniarska 135*45*110 2 szt.
3) Lada pielęgniarska z nadstawką 160 + 133 1 szt.
4) Lada pielęgniarska 215 2 szt.
5) Lada pielęgniarska z nadstawką 222,5 1 szt.
6) Lada pielęgniarska z nadstawką 230+160 1 szt.
7) Lada pielęgniarska z nadstawką 250 2 szt.
8) Lada pielęgniarska 280 1 szt.
9) Lada pielęgniarska z nadstawką 286 + 249 1 szt.
10) Lada z nadstawką z nadstawką 299 + 245 +250 1 szt.
11) Lada pielęgniarska 300 1 szt.
12) Lada pielęgniarska 300 1 szt.
13) Lada pielęgniarska z nadstawką 340 + 115 2 szt.
14) Lada pielęgniarska 360 1 szt.
15) Lada pielęgniarska 360 +190 1 szt.
16) Lada pielęgniarska z nadstawką 375 2 szt.
17) Lada recepcyjna z nadstawką 457 1 szt.
18) Lada punkt spożywczy 457 1 szt.
19) Lada recepcyjna 492 1 szt.
20) Lada pielęgniarska 613 1 szt.
21) Szafka łazienkowa typu słupek 35*35*180 20 szt.
22) Zabudowa meblowa 100 2 szt.
23) Zabudowa meblowa 120*60 2 szt.
24) Zabudowa meblowa 160 2 szt.
25) Zabudowa meblowa 180 szafki górne 1 szt.
26) Zabudowa meblowa 200*60 1 szt.
27) Zabudowa meblowa 211*60 1 szt.
28) Zabudowa meblowa 215*60 1 szt.
29) Zabudowa meblowa 225*60 1 szt.
30) Zabudowa meblowa 240*60 8 szt.
31) Zabudowa meblowa 240*60 1 szt.
32) Zabudowa meblowa 240*60 2 szt.
33) Zabudowa meblowa 240*60 2 szt.
34) Zabudowa meblowa 240 szafki górne 1 szt.
35) Zabudowa meblowa 260*60 1 szt.
36) Zabudowa meblowa 280*60 1 szt.
37) Zabudowa meblowa 300*60 3 szt.
38) Zabudowa meblowa 300*60 1 szt.
39) Zabudowa meblowa 300*60 2 szt.
40) Zabudowa meblowa 300*60 5 szt.
41) Zabudowa meblowa 300*60 1 szt.
42) Zabudowa meblowa 300*60 1 szt.
43) Zabudowa meblowa 320*60 1 szt.
44) Zabudowa meblowa 320*60 1 szt.
45) Zabudowa meblowa 360*60 1 szt.

07/09/2021 S173
https://ted.europa.eu/TED

4 / 15



Dz.U./S S173
07/09/2021
450992-2021-PL

5 / 15

46) Zabudowa meblowa 360*60 2 szt.
47) Zabudowa meblowa 360*60 1 szt.
48) Zabudowa meblowa 380*60 1 szt.
49) Zabudowa meblowa 400*60 1 szt.
50) Zabudowa meblowa 420*60 1 szt.
51) Zabudowa meblowa 420*60 1 szt.
52) Zabudowa meblowa 420*60 1 szt.
53) Zabudowa meblowa 440*60 1 szt.
54) Zabudowa meblowa 460*60 1 szt.
55) Zabudowa meblowa 540*60 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2021
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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 2: 8 500,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
33192200 Stoły medyczne
33192300 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Zyty 26, 65-001 Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1 Stół do pracy ze stali nierdzewnej 120 2 szt.
2 Stół do pracy ze stali nierdzewnej 140 3 szt.
3 Stół do pracy ze stali nierdzewnej 160 9 szt.
4 Stół do pracy ze stali nierdzewnej 180 3 szt.
5 Stół do pracy ze stali nierdzewnej 230 1 szt.
6 Stół do pracy ze stali nierdzewnej 260 1 szt.
7 Szafa przelotowa na czyste naczynia 7 szt.
8 Stół ze zlewem dwukomorowym 220 1 szt.
9 Regał ze stali na pakiety sterylne 60*30*180 15 szt.
10 Półka ze stali na pakiety sterylne 60*30 31 szt.
11 Stół z odstojnikiem do opasek gipsowych 2 szt.
12 Stół nierdzewny ze zlewem 180 1 szt.
13 Szafa magazynowa ze stali 100 2 szt.
14 Regał nierdzewny na baseny 60*40*180 19 szt.
15 Szafa zabudowana w ścianie 120*50*180 1 szt.
16 Zabudowa stalowa nierdz. 160a 1 szt.
17 Zabudowa stalowa nierdz. 160b 1 szt.
18 Zabudowa stalowa nierdz. 190 1 szt.
19 Zabudowa stalowa nierdz. 240a 3 szt.
20 Zabudowa stalowa nierdz. 240b 2 szt.
21 Zabudowa stalowa nierdz. 240c 2 szt.
22 Zabudowa stalowa nierdz. 240d 1 szt.
23 Zabudowa stalowa nierdz. 240e 1 szt.
24 Zabudowa stalowa nierdz. 240f 1 szt.
25 Zabudowa stalowa nierdz. 240g 1 szt.
26 Zabudowa stalowa nierdz. 380a 1 szt.
27 Zabudowa stalowa nierdz. 380b 1 szt.
28 Mobilny stolik pod komputer 3 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2021
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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Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 3: 7 500,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
39136000 Wieszaki na odzież
39514400 Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
38622000 Lustra

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Zyty 26, 65-001 Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1 Wieszak ścienny stal szer. 80 5 szt.
2 Dozownik na mydło w płynie 449 szt.
3 Dozownik na płyn dezynfekcyjny 312 szt.
4 Dozownik - uchwyt na rękawiczki jednorazowe 205 szt.
5 Wózek do transportu brudnej bielizny 90*65 30 szt.
6 Pojemnik na odpady, poj. 1100l 8 szt.
7 Pojemnik na odpadki spożywcze 120 l 19 szt.
8 Krzesło kąpielowe 109 szt.
9 Lustro 311 szt.
10 Lustro przy stole badań 120*60 1 szt.
11 Lustro uchylne dla niepełnosprawnych 14 szt.
12 Półka pod lustro 149 szt.
13 Podajnik ręczników jednorazowych 442 szt.
14 Wisząca szczotka do WC 200 szt.
15 Uchwyt na łóżko szpitalne mocowanie butelek 500ml 13 szt.
16 Uchwyt na papier toaletowy 200 szt.
17 Pojemnik na odpadki 829 szt.
18 Wózek plastykowy 1 szt.
19 Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych 17 szt.
20 Uchwyt ścienny pod prysznic dla niepełnosprawnych 115 szt.
21 Ścienny wieszak 284 szt.
22 Wieszak haczykowy 222 szt.
23 Przewijak/materac 2 szt.
24 Przewijak składany 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2021
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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 4: 10 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192210 Stoły do badania
39150000 Różne meble i wyposażenie
33192000 Meble medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Zyty 26, 65-001 Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1 Stół do badania oraz pielęgnacji niemowląt - typ A 21 szt.
2 Zestaw do pielęgnacji niemowląt (wanienka + blat) 54 szt.
3 Szafka umywalkowa do zestawu pielęgnacji niemowląt szer. 40 4 szt.
4 Szafka przewijak do zestawu pielęgnacji niemowląt szer. 70 2 szt.
5 Łóżeczko noworodka 58 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 5: 10 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32552110 Telefony bezprzewodowe
39711100 Chłodziarki i zamrażarki
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Zyty 26, 65-001 Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1 Radiotelefon CB 1 szt.
2 Zegar ścienny - obudowa nierdzewna 10 szt.
3 Czajnik bezprzewodowy 76 szt.
4 Kuchnia indukcyjna - 2 palniki 1 szt.
5 Radioodbiornik z USB 6 szt.
6 Aparat telefoniczny 155 szt.
7 Aparat telefoniczny (naścienny) 4 szt.
8 Zmywarka do naczyń z wyparzaczem 3 szt.
9 Zmywarka podblatowa 60*60*85 1 szt.
10 Wyparzacz butelek 2 szt.
11 Lodówka spożywcza podblatowa 12 szt.
12 Lodówka spożywcza z zamrażalnikiem 30 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2021
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 6: 3 000,00 PLN

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 
oraz w pkt 3 niniejszego rozdziału SWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
2.1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, 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 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania 
ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. 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 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 
których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 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 komandytowo-akcyjnej 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 do-puszczenie 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 
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spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d. podstaw wykluczenia:
2.2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę:
1) 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
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ lub według takiego 
samego schematu.
1.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu bezpośrednio na stronie https://
miniPortal.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl wejść 
w szczegóły postępowania i nacisnąć przycisk umożliwiający szyfrowanie. Tak przygotowany plik należy 
przesłać przy użyciu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. W formularzu oferty, pkt 
10 Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem.
1.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formie elektronicznej w formacie danych 
pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w 
tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Na ofertę składają się:
2.1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ
2.2 Formularz cenowy – złącznik 2-7 do SWZ.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SWZ.
3. Do oferty należy dołączyć:
3.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane 
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 
2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE 
L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” – Załącznik nr 112 do SWZ. Oświadczenie, 
o którym mowa, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe.
3.2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania.
3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy umocowanie nie wynika 
z dokumentów, o których mowa w punkcie 3.2. oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale w formie dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/(y) uprawnione do 
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składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w postaci odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez 
notariusza w formie edokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
notariusza.
3.4. Dowód wniesienia wadium.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawierają załączony do niniejszej SWZ wzór umowy 
(Załącznik nr 9 do SWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia 
publicznego. Zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie 
wynikającym z ustawy Pzp (art. 455 ustawy) oraz w przypadkach przewidzianych w umowie.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
ul. Zyty 26, 65-001 Zielona Góra pok. 115.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie za pomocą systemu miniPortal poprzez menu 
„Deszyfrowanie”.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień składania, tj.
4.1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
4.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
4.1.2. 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;
4.1.3. 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;
4.1.4. 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:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX ustawy – Środki ochrony prawnej.
Termin wnoszenia odwołań:
a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) w terminie 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. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 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.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 
progi unijne.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/09/2021
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