
Nr referencyjny: TP/241/2019
Kielce, dnia 30.10.2019 r.

Z A T W I E R D Z A M:

................................... 
(podpis)

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w

Z a m ó w i e   n   i a    (SIWZ) 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego w Kielcach
25-311 Kielce , ul. Św. Leonarda 10,
fax (041) 361-73-43
strona internetowa: www.scrmits.pl

email: witold.irski@scrmits.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.  Postępowanie  jest  prowadzone  w  celu  udzielenia  zamówienia  publicznego  w  trybie  „PRZETARG   
      NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(Dz.  U.  z  
      2018 r.  poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie
przekracza  
       kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

      Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw    
      dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
      najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

      W przypadku jakichkolwiek wątpliwości,  niejasności  ,  błędów wykonawca winien przyjąć,  że w  
       pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych, a w drugiej  
       kolejności zapisy niniejszej Siwz oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.

2.   Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
       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,  z  
        późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że: 
 administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Dyrektor  Świętokrzyskiego  Centrum

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach , przy ul. Św. Leonarda 10,
25-311 Kielce, tel. +48 41 344 73 45, e-mail: sekretariat.leonarda@scrmits.pl;

 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych w Kielcach, oraz pod adresem e-mail: jod@scrmits.pl, tel. +48 41 361 73 45

 Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę kuponów
podarunkowych  w  formie  kart  elektronicznych  dla  pracowników  ŚCRMiTS  w  Kielcach:
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres,  który wyznaczony zostanie przede
wszystkim  na  podstawie  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;  
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem
w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;  

 w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

 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(2);  

 prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy
RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 (1)  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników

(2)  Wyjaśnienie: prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w celu  zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

   III.  Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych (prepaid) dla pracowników ŚCRMiTS
 w Kielcach”

3. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych  (prepaid) dla 
pracowników ŚCRMiTS w Kielcach”, w  ilości 636 sztuk o łącznej wartości doładowań 326.180,00 zł.

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do formularza ofertowego.

    3.1. Wymagania dotyczące okresu ważności kart podarunkowych 
         Minimum do 30.06.2020 r.
   
3.2. Wspólny Słownik; CPV – 30163000-9  – Karty płatnicze

4.     Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,     nie zamierza zawierać umowy 

ramowej
6. Zamawiający   nie przewiduje udzielania zamówień powtarzających się
7. Zamawiający   nie przewiduje aukcji elektronicznej
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8.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Dostawa w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.  

9. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

9.1  Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.2  zgodna  w  kwestii  sposobu  jej  przygotowania,  oferowanego  przedmiotu  i  warunków

zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.3 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia
w zakresie:

9.2.1  spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9.2.2  braku podstaw do wykluczenia

9.2.3      potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych

9.3 Oświadczenia  o  których  mowa  w  pkt.  9.2  należy  złożyć  na  wzorach  załączników  do  SIWZ,
załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik
nr 3 przesłanek wykluczenia z postępowania.

 9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:

a) w przypadku,  gdy Wykonawca  powołuje  się  w składanym oświadczeniu  na dostępność
dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii
Europejskiej,  Wykonawca  powinien  wskazać  te  bazy  danych,  aby  Zamawiający  mógł
zapoznać się z dokumentami;

b) w  przypadku  gdy  Wykonawca  powołuje  się  na  dokumenty  podmiotowe,  będące  w
posiadaniu  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  wnioskować  aby  Zamawiający
uwzględnił te dokumenty;

c) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt.
13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu,  Zamawiający dopuszcza self –
cleaning.  W  sytuacji  zaistnienia  podstaw  wykluczenia  Wykonawcy  z  postępowania  -
istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki
wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności  w  tym,  że:  1)  naprawił  szkodę  lub
zadośćuczynił  za  doznaną  krzywdę,  2)  podjął  konkretne  środki  techniczne,  kadrowe,
organizacyjne,  odpowiednie  do  zapobiegania  kolejnym  przestępstwom  lub
nieprawidłowemu  postępowaniu;  w  takim  przypadku  Zamawiający  rozpatrzy  dowody
wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.

d) Zamawiający  zastrzega,  iż  na  dowolnym  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia
wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania.

9.4 Opis warunków i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do
wykluczenia;
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9.4.1 kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile

wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań  wystarczającym jest złożone 
wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.

9.4.2  zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy;
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań  wystarczającym jest złożone 
wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.

9.4.3  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań  wystarczającym jest złożone 
wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.

                     
9.4.4 braku podstaw wykluczenia.

W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca złoży oświadczenie
o braku podstaw wykluczenia (według wzoru, załącznik nr 3 do SIWZ) 

9.4.5 Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4,
składa odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w
kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczy dokument, wskazany
nie  wydaje  się  dokumentu,  o  których  mowa  w  pkt.  a)  zastępuje  się  je  dokumentem
zawierającym  oświadczenie,  odpowiednio  wykonawcy,  ze  wskazaniem  osób
uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub  oświadczeniem  tych  osób,  złożonym  przed
notariuszem lub przed właściwym -  ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym
albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego.  Przepis  pkt  b)  stosuje  się
odpowiednio.

9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,  wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej, której udostępniono SIWZ informacji o ofertach
złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści
art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej  grupy  kapitałowej  oraz,  w  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru, załącznik nr 4 do SIWZ).
W przypadku ,gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej powyższe
oświadczenie może złożyć wraz z ofertą.

9.5 W  przypadku  wnoszenia  oferty  wspólnej  przez  dwa  lub  więcej  podmioty  gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w tym:
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9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z

art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  pełnomocnictwo  do  reprezentowania
postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w
ofercie  dokumentu  zawierającego  pełnomocnictwo  w  celu  ustalenia  podmiotu
uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich
identyfikację. 

9.5.2 W  przypadku  składania  ofert  przez  podmioty  występujące  wspólnie,  warunki
podmiotowe, o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu.

9.5.3 W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty dokumentów
dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

9.6 Zamawiający  dokona  wstępnej  oceny  spełnienia  wymaganych  warunków  Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie
w wyznaczonym terminie   wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających
informacje w złożonym oświadczeniu.   

9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie
obcej  to  zamawiający  przeliczy  tą  wartość  na  PLN  wg  średniego  kursu  NBP  na  dzień
którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót)

10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w
pkt. 9.4.4 SIWZ.

11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

11.1. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  dostaw  innej  firmie
(podwykonawcy) jest zobowiązany do:

11.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik do SIWZ) informacji
jaka  część  przedmiotu  zamówienia  będzie  realizowana  przez  podwykonawców z
podaniem jego danych jeżeli są znane.

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 
w celu sporządzenia oferty.

12.2. Wykonawca  przedstawia  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej
specyfikacji.  

 12.3  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  .

13.1 Oferta musi zawierać:

x Oświadczenie  woli (Oferta) zawiera;

1

.
Formularz ofertowy wraz z  załącznikiem   Nr 1 do  formularza ofertowego, którego wzór stanowi zał. Nr
1 do SIWZ

2

. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3  (załącznik nr 2 i 3do SIWZ)
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3

.
Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty
załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana
do formularza ofertowego. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem
oferty.  Za  kompletność  złożonej  oferty,  która  nie  została  ponumerowana  Zamawiający  nie
bierze odpowiedzialności.

13.3 Dokumenty  stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji,  należy  w  górnym  prawym  rogu  oznaczyć  zapisem:  „Dokument
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”,  i  muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w
oddzielnej  kopercie  oznaczonej:  „Dokumenty  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa”;
ponadto  wraz  z  tymi  dokumentami należy  załączyć  w  formie  opisowej,  iż  zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

13.4 Wszystkie  dokumenty  składane  z  ofertą  i  na  wezwanie  zamawiającego,  oprócz
pełnomocnictw,  dokumentu  potwierdzającego  wniesienie  zabezpieczenia  wadialnego,
oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  oświadczenia  o  braku
podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą
być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na
każdej  stronie  zawierającej  treść  przez  Wykonawcę  (osobę/osoby  upoważnioną  do
reprezentacji  wykonawcy  wymienioną  w  dokumencie  rejestracyjnym  prowadzonej
działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. 

Pełnomocnictwa  dołączone  do  oferty  muszą  być  złożone  w  formie  oryginału  lub  kopii
poświadczonej notarialnie. 

Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  oświadczenie  o  braku
podstaw  do  wykluczenia  oraz  oświadczenie  podmiotu  trzeciego  o  udostępnieniu  zasobów
musi być złożone w formie oryginału. 

Dokument  potwierdzający  wniesienie  zabezpieczenia  wadialnego  w  formie  nie  pieniężnej
musi być złożony w formie oryginału.

13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą  i  na wezwanie zamawiającego były
sporządzone  w  języku  polskim.  Jeżeli  oryginalny  dokument  został  sporządzony  w  innym
języku  wymaga  się  oprócz  tego  dokumentu  złożenia  jego  tłumaczenia  na  język  polski,
poświadczonym przez wykonawcę.

14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

14.1.  Komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  się  zgodnie  z  wyborem
Zamawiającego  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem  posłańca,  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z
2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615)

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

14.3  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim

14.4  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ.  Zamawiający  
           odpowie niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
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           warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 
           do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski,  
           które wpłyną po wyżej określonym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.

         Zgodnie z wyborem Zamawiającego w zakresie oświadczenia z art. 25a składanego przez 
Wykonawcę do oferty,  nie dopuszcza się środka komunikacji elektronicznej.

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

15.1    Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
             St. Specjalista Witold Irski Sekcja Zamówień Publicznych Inwestycji i Remontów, 
             fax. 41 361-73-43 adres poczty elektronicznej: witold.irski@scrmits.pl
 15.2   Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzania wpływu    oświadczeń,  
             wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
             elektroniczną jest:

                     Specjalista Anita Owczarek Sekcja Zamówień Publicznych Inwestycji i Remontów, 
             fax. 41 361-73-43, adres poczty elektronicznej: anita.owczarek@scrmits.pl

15.3 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać od poniedziałku do czwartku
w godz. od 07:00 do 15:00, w piątki od 07.00 do 12.55 w siedzibie zamawiającego. W ramach
informacji  telefonicznych  zamawiający  nie  udziela  informacji  wyjaśniających  zapisy  SIWZ,
telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.; jak można
zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i
gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedz.

16. Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

17. Wymagania dotyczące  wadium 

       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy– nie jest wymagane;

19. Opis sposobu przygotowania ofert.

19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

19.2. Określenie  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  jego  opisem  z  uwzględnieniem  wymagań
Zamawiającego, określonych w SIWZ.

19.3. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  zapieczętowanej  w  sposób  gwarantujący
zachowanie  w  poufności  jej  treści  oraz  zabezpieczającej  jej  nienaruszalność  do  terminu
otwarcia ofert.

19.4. Oferta powinna być opakowana w koperty: zewnętrzną i wewnętrzną w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jej treścią przed otwarciem ofert: 

Koperta zewnętrzna powinna być zatytułowana w następujący sposób:

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

Sekcja Zamówień publicznych Inwestycji i Remontów.

na postępowanie o nazwie:

„Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych (prepaid) dla pracowników

ŚCRMiTS w Kielcach.”

„Nie otwierać przed 15.11.2019 r. godz. 12:00”.
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             Koperta wewnętrzna powinna określać nazwę i siedzibę Wykonawcy i być zaadresowana na 

adres Wykonawcy, aby można było  ją odesłać nie otwartą w przypadku złożenia jej po 
terminie otwarcia ofert.

19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z  tego braku,  np.  przypadkowe  otwarcie  oferty  przed wyznaczonym  terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.

20. Miejsce i termin składania ofert.

20.1.  Ofertę należy złożyć (doręczyć) do: Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i
Transportu  Sanitarnego  w  Kielcach,  ul.  Pakosz  72,  25-040  Kielce  do  Sekcji  Zamówień
Publicznych Inwestycji i Remontów, piętro III pokój nr 301, w terminie do dnia 15.11.2019
r. do godz. 11:00.

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

21.1 Oferty zostaną otwarte w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i  Transportu
Sanitarnego  w  Kielcach,  ul.  Pakosz  72,  25-040  Kielce  w  pokoju  nr  301,  III  piętro  w  dniu
15.11.2019 r. godz. 12:00

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

21.2 Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  informacje
dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach

Wykonawca w terminie 3 dni  od daty zamieszczenia na stronie wymienionych  informacji
składa  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej.

22. Sposób obliczenia ceny oferty

          22.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być  podana w PLN cyfrowo i 
                    słownie.
          22.2 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
          22.3  Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 
                     specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć 
                     wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględniające 
                     wszystkie pozycje ujęte w  tabeli w  formularzu ofertowym tj. załącznik nr 1 do SIWZ.

   22.4 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się   
             wariantowości cen
   22.5  W cenie oferty powinien być zawarte wszystkie koszty (w tym podatek akcyzowy)  
              niezbędne do wykonania  przedmiotu zamówienia.
    22.6 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie 
              polskiej.
    22.7 Dla porównania i oceny ofert przyjęta będzie wartość brutto.
    22.8 Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty 
               muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

            22.9  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
                      podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
                      zakresie dotyczącym  wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w 
                      celu  oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i   
                      usług,  który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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         22.10  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
                      przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym 
                      terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
                      ceny. ( art.90 ustawy pzp)
                     Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 
                      spoczywa na wykonawcy.

  23. Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  
             wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

         23.1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
                    szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

      23.1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
      23.1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
      23.1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
         23.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
                   podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do 
                   najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie 
                   każdego kryterium.
         23.3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
                   punktów  ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 
                   proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
                   podstawie opisanych  kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
         23.4.Wybór  oferty  zostanie  dokonany  w  oparciu  o  przyjęte  w  niniejszym  postępowaniu  
                   kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

Nazwa kryterium Waga
Cena brutto 60
Ilość  placówek  udzielających  rabatu  przy
dokonywaniu  transakcji  kartami
podarunkowymi  na  terenie  województwa
świętokrzyskiego 

30

Dodatkowe  możliwości  w  aplikacji  do  obsługi
karty

10

23.5 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 
          maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagani kryterialne 
          przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba  punktów. Wynik 
          będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
23.6 Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba  przyznanych  
          punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
          zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych  punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
          powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
23.7 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

 a )  Cena brutto – waga 60%

Cena najtańszej nie odrzuconej oferty/cena badanej oferty x 60% x 100

 b) Ilość placówek udzielających rabat przy dokonywaniu transakcji kartami podarunkowymi na  
         terenie województwa świętokrzyskiego – waga 30 %

Ilość  placówek   udzielających  rabatu/największą  zaoferowaną  ilość  placówek  udzielających  rabatu  z  ofert
złożonych x 30% x 100

 c) Dodatkowe możliwości w aplikacji do obsługi karty – waga 10%

- sprawdzanie salda
- historia transakcji
- punkty akceptujące kartę
- wymiana zagubionej lub zniszczonej karty
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- aktualne promocje i oferty specjalne

Za każdą z powyższych możliwości w aplikacji, Wykonawca otrzyma po 2 pkt.
Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny w/w kryterium wynosi 10.

UWAGA: Wykonawca podaje konkretną liczbę placówek (zał. Nr 1 do Siwz), oraz listę konkretnych 
placówek udzielających rabat przy dokonywaniu transakcji oferowanymi kartami podarunkowymi.
Maksymalna ilość punktów w trzech kryteriach wynosi 100%-100 pkt.

 23.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
          najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

24.  Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
         sprawie zamówienia publicznego.

     24.1. Zamawiający informuje niezwłocznie  wszystkich wykonawców o:
      1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce    
            zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
            wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
            miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
            przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,
      2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
      3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
      4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
    24.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej pkt 24ust. 1 pkt 1 na stronie 
              internetowej wskazanej w niniejszej SIWZ.
    24.3. Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum), została wybrana, 
               zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy   
              regulującej współpracę  tych wykonawców.

 25. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w   
         sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli 
          Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia 
          publicznego na takich warunkach.

Określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku 
postępowania 
         udzielenie  zamówienia

26.1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a

           także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
           lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

 26.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji  istotnych warunków  
            zamówienia przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
            ustawy Pzp.

26.3.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od niezgodnej  z  przepisami ustawy czynności  zamawiającego  
            podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której  
            zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

26.4.  Ponieważ  wartość  niniejszego  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  
             wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wobec czynności:

           1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

           2) wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;
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           3) odrzucenia oferty;

           4) opisu przedmiotu zamówienia;

           5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

 26.5.  Odwołanie wnosi  się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci  
            elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
            elektronicznym.

26.6.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia  
            odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
            Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do

            jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
            przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26.7. Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 Pzp.

26.8. Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w ustawie Pzp od art. 179. Wykonawca  
           może pozyskać dodatkowe informacje w tym względzie ze strony internetowej Urzędu Zamówień   
           Publicznych: www.uzp.gov.pl

27.  Zamawiający   nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

28.  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)

             Załącznik nr 1: Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego
             Załącznik  nr 2: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu 
Załącznik nr 4: Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

             Załącznik nr 5: Projekt umowy 
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