
 1  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 Biuro Zarządu Głównego  Polskiego Czerwonego Krzyża 

 
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie: 
https://platformazakupowa.pl  

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez 
negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich 
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawy PZP na dostawę - wykonanie legitymacji, 
okładki legitymacji oraz odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 
(ZHDK) oraz dostawa do 16 Oddziałów Okręgowych PCK i do siedziby 
Zamawiającego, jak również rozładowanie i wniesienie przedmiotu zamówienia do 
wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, według  przedstawionego opisu oraz 
zgodnie ze wzorem określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z 
dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i 
legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi.  - znak sprawy: 
ZP -02/21 
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I. UWAGI OGÓLNE 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę 
z     dnia z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 

2. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień uzupełniających. 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w 

art. 38 ust. 3 ustawy. 
9. Treść  złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 
 
II. ZAMAWIAJACY 
 
Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie 
ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa 
NIP: 526-025-04-81 
Strona internetowa BZG PCK w Warszawie:  
www: pck.pl 
 
Osoba wyznaczona do kontaktu ze stronami postępowania 
e-mail: andrzej.anton@pck.pl 

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 

Uwaga! W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art. 74 ust. 1 
ustawy PZP wpłynie 30 minut przed końcem godzin pracy, odpowiedź zostanie 
udzielona dnia następnego (roboczego). 

tel. 22 326 13 06 

 

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie: 
 
https://platformazakupowa.pl  

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 https://platformazakupowa.pl  
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Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 
ustawy PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu 
oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu 
komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale XIV. 

III.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż ul. 
Mokotowska 14 00-561 Warszawa 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez 
Administratora:  Inspektor Danych Osobowych Polskiego Czerwonego Krzyża , ul. 
Mokotowska 14, 00-561 Warszawa ,  e-mail: iod@pck.pl  
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dalej „ustawa Pzp” lub „PZP”) w celu związanym z postępowaniem                     
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu podstawowego 
bez negocjacji ; 
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę PZP; 
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
6.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. 
7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany. 
8.Posiada Pani/Pan: 
a.     prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; 
b.     prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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); 

c.    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych               
       (skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania     
       danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania); 
d.     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy    

  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących  
  narusza przepisy RODO;   

 9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
 a.     prawo do usunięcia danych osobowych; 
 b.     prawo do przenoszenia danych osobowych; 
 c.     prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą    
         prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawny obowiązek    
         ciążący na administratorze. 
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IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1.Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie art. 275 
pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej 
progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawy PZP . 1. 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 
275 pkt 1 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SWZ”. 
2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji. 
3.Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych                            
   o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.   
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1  
    pkt 8 PZP 
 
 
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP-02/21 jest wykonanie  
legitymacji, okładki legitymacji oraz odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi (ZHDK) oraz dostawa do 16 Oddziałów Okręgowych PCK i do siedziby 
Zamawiającego, jak również rozładowanie i wniesienie przedmiotu zamówienia do 
wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, według  przedstawionego opisu oraz 
zgodnie ze wzorem określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA  
z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i 
legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi. Zamówienie 
zostało podzielone na dwa zadania: 
 
ZADANIE I 
 
Wykonanie legitymacji i okładki do legitymacji oraz odznaki honorowej „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”) oraz dostawa do 16 Oddziałów Okręgowych PCK i 
do siedziby Zamawiającego, rozładowanie i wniesienie przedmiotu zamówienia do 
wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, według poniżej przedstawionego opisu 
oraz zgodnie ze wzorem określonym w: ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA  
z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i 
legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi: 
 
Część I 
 
1. Legitymacje do odznaki honorowej "ZHDK" w ilości 55.000 szt. w trzech 
rodzajach: 
 
a) legitymacja do brązowej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III 
stopnia” -  31 410 szt. 
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b) legitymacja do srebrnej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II 
stopnia” -  13 200 szt.  
 
c) legitymacja do złotej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I 
stopnia” -  10 390 szt. 
 
 
Legitymacje o wymiarach: dł. 13,2 cm /wys.8,7 cm, papier kreda 170 g/m2, nadruk w 
kolorach 4+1 w/g załączonego wzoru. 
 
Pakowanie: legitymacje banderolowane po 100 szt. 
  
 
 
Część II 
 
2. Okładka do legitymacji odznaki honorowej "ZHDK" w ilości  55.000 szt. - jeden 
rodzaj, wymiar dł. 14,4 cm / wys.9,4 cm, materiał tektura powlekana materiałem z 
tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, strona zewnętrzna okładki w kolorze 
czerwonym ze złotym nadrukiem, strona wewnętrzna z naklejonymi 2 białymi kartkami 
i taśmą materiałową bawełnianą w kolorze czerwonym zaczepioną wzdłuż zgięcia 
(służy do włożenia legitymacji). 
Pakowanie: okładki banderolowane po 100 szt. 
 
 
ZADANIE II 
 
Wykonanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”) oraz 
dostawa do 16 Oddziałów Okręgowych PCK oraz do siedziby Zamawiającego, 
rozładowanie i wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanych przez 
Zamawiającego pomieszczeń, według poniżej przedstawionego opisu oraz zgodnie ze 
wzorem określonym w: ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 
grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji 
wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi:  
 
 
1. Odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” w ilości 44.000 szt., w 
trzech rodzajach: 

a) brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” ma 
kształt stylizowanego krzyża o wymiarach 20 x 20 mm w kolorze czerwonym w 
obramowaniu w kolorze brązowym; w środku krzyża, na tle ośmiokąta w kolorze 
złotym, jest umieszczona biała okrągła tarcza z symbolem PCK i napisem w kolorze 
brązowym „HONOROWY DAWCA KRWI”; krzyż jest zawieszony na zawieszce o 
wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze 
brązowym „ZASŁUŻONY”;   24 500 szt. 

b) srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” ma kształt 
rozety o średnicy 25 mm w kolorze białym; wokół jej krawędzi są umieszczone cztery 
czerwone krople; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol PCK, w otoku napis w 
złotym kolorze „HONOROWY DAWCA KRWI”; rozeta jest zawieszona na zawieszce 



 6  

o wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym 
„ZASŁUŻONY”; – 10 600 szt. 

c) złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” ma kształt 
rozety o średnicy 27 mm w kolorze złotym; wokół jej krawędzi jest umieszczonych pięć 
czerwonych serc; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol PCK, w otoku złoconym 
napis w kolorze złotym „HONOROWY DAWCA KRWI”; rozeta jest zawieszona na 
zawieszce o wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w 
kolorze złotym „ZASŁUŻONY” – 8 900 szt. 

3.Wzór i wymiary niezbędne do wykonania zamówienia są zawarte w załączonym 
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2017 r. w sprawie 
wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi, 
który stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Ze wszystkimi wzorami można zapoznać się w Biurze Zarządu Głównego PCK, ul. 
Mokotowska 14 ,00-561 Warszawa,  pok. 212, w godzinach 9.00 – 15.00 

 
VI.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1) Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania umowy. 

2). Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we          
wzorze umowy stanowiącej załącznik nr  3 i 4 do SWZ. 
Wspólny Słownik Zamówień -  CPV: 18.51.22.00-3, 39.56.11.10-6 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SIZW, oraz spełniają określone 
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
d .zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 
e. wykonają na własny koszt i dostarczą do siedziby Zamawiającego  wzory: 
legitymacji, okładek oraz odznak tak, aby Zamawiający mógł dokonać  
porównania ze  wzorem i dokonać ich oceny. 
Zamawiający  nie  zwraca oferentom przesłanych wzorów. 
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał 
wymagania, o których mowa w ust. 2.  niniejszego rozdziału SWZ. W przypadku 
konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 PZP . 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez  
     Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty      
    dokumentów lub oświadczeń winno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia   
    warunki.  

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP tj. : 
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 wykonania 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    
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      publiczne; 
5)  jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

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

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

 7).  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP. 
 8).  Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie      
     postępowania o udzielenie zamówienia 
 
 
 
IX.PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.  
       Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
wykazania braku podstaw wykluczenia. 

     
  1. oświadczenie  o braku podstaw  wykluczenia z postępowania – zgodnie z   

załącznikiem nr 2 do SWZ, oraz pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo 
do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne    
   potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

      3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy    
          również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 SWZ  
          składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4.W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i         
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 
szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z    
dnia 23  grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

     5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 
ust. 1  pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 
łącznie następujące  przesłanki: 

    5.1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,     
    wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez    
     zadośćuczynienie pieniężne; 
     5.2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,    
     wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi    
      przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi       
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      organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym, 
     5.3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla     
     zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu    
     postępowaniu, w szczególności: 
     5.4) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi   
     za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 
     5.5) zreorganizował personel, 
     5.6) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
 

 
6. Do oferty wykonawca dołącza obok dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1: 

6.1. wypełniony formularz ofertowy (stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej 
SWZ), 

6.2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwóch dostaw, o 
których mowa w pkt V. SIWZ, wraz z referencjami potwierdzającymi ich 
należyte wykonanie. 

 
7. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, tj. osoby 
upoważnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z wpisem do KRS lub 
zaświadczeniem z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź 
inną osobę upoważnioną. 

 
8. Dokumenty powinny być dołączone do Formularza ofertowego (o którym mowa w 

pkt. 2) ppkt 2.1 niniejszego rozdziału) w formie załączników w kolejności wskazanej 
w tym Formularzu. 

 
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób   
    umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby     
    poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem). 
 
10. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez  
     osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy,  
     należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być    
     przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem  
     kopii. 
 

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

 
11. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SWZ, lub złożenie     
        dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z   
        oryginałem kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub    
        odrzucenie oferty chyba, że zgodnie z przepisami PZP jest możliwe ich   
        uzupełnienie. 
12. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień   
        dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów. 
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X.PRZEDMIOTOWE  ŚRODKI DOWODOWE 
Środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, 
cechami  określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ). 
 
1.  Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z art. 7 pkt 20 pzp zawierające wskazane w   
     SWZ wzory  legitymacji, okładek do legitymacji oraz odznak honorowych  
     Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi  które będą przedmiotem oceny przez     

Komisję  Przetargową ZG PCK należy przekazywać osobiście do siedziby 
Zamawiającego lub przy pomocy poczty kurierskiej i innych przesyłek  poleconych 
przesyłanych droga pocztową w zamkniętych kopertach z dopiskiem Postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie trybie podstawowym bez 
negocjacji na  wykonanie i dostawę legitymacji, okładki legitymacji oraz odznaki 
honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”) do odznaki honorowej 
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”) -  ZP-02/21” na  adres siedziby 
Zamawiającego. 
 

2.Termin składania przedmiotowych środków dowodowych musi być zgodny z 
terminem składania ofert w formie elektronicznej. 
 
3.Wykonawca który w czasie przewidzianym na składanie ofert i wniosków nie złoży 
przedmiotowych środków  dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe 
będą  niekompletne,   nie będzie wzywany przez Zamawiającego  do ich złożenia lub 
uzupełnienia a jego oferta zostanie odrzucona . 
 
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących przedmiotowych środków dowodowych . 

            

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW. 

1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na       
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,  
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
2.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 
3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 
4.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie  zachodzą 
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wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy. 
5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie   
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby. 
6.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 
Rozdziale IX ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio    
spełnianie  warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na  jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 
Rozdziale IX SWZ. 

XII. INFOMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O        UDZIELENIE ZAMÓWIENIA . 

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo  do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z 
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców   wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 
wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
 
 
XIII. JĘZYK POSTĘPOWANIA 
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia 
ofert w innym języku. 
 
XIV. WADIUM   
Zamawiający nie wymaga wadium. 
 
XV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI 
1.Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest : 
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   Andrzej Antoń – Kierownik Administracji Biura Zarządu Głównego - (22) 326 13 06, 
   e-mail: andrzej.anton@pck.pl 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl 
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby    
     komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie  
     oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za  
     pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do    
     zamawiającego”. 
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
 przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 
 kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi   
     się  komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający    
     dopuszcza,  opcjonalnie, komunikację  za pośrednictwem poczty  
     elektronicznej. Adres poczty  elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z    
     Wykonawcami: andrzej.anton@pck.pl  
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej  
      za  pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na  
      pytania,  zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert  
      Zamawiający będzie  zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.  
      Korespondencja, której zgodnie z  obowiązującymi przepisami adresatem jest  
      konkretny Wykonawca, będzie przekazywana  w formie elektronicznej za  
      pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego  wykonawcy. 
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
 wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez  
      zamawiającego,  gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie  
      może trafić do folderu SPAM. 
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY  
      MINISTRÓW  z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i  
      przekazywania informacji  oraz wymagań technicznych dla dokumentów  
      elektronicznych oraz środków komunikacji  elektronicznej w postępowaniu o  
      udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  zamieszcza wymagania  
      dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych  oraz  
      szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem       
      platformazakupowa.pl, tj.: 

1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie    
mniejszej niż 512 kb/s, 

2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 
2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z 
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich 
nowsze wersje, 

3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku 
Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 

4. włączona obsługa JavaScript, 
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący 

format plików .pdf, 
6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w 

komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi 

datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego 
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

  8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie  
    zamówienia  publicznego: 
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a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w 
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w 
zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 
linkiem na stronie platformazakupowa.pl 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób    
     niezgodny  z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za    
     sytuację, gdy  zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu  
     składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do  
     zamawiającego”).  Taka oferta zostanie  uznana przez Zamawiającego za ofertę  
     handlową i nie będzie brana pod uwagę w  przedmiotowym postępowaniu  
     ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.  221 Ustawy Prawo  
     Zamówień Publicznych. 
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl    
     dotyczące w  szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie   
     treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w  niniejszym  
     postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje    
    dla Wykonawców" na stronie  internetowej pod adresem:       
     https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 
 11.Wszelką korespondencję zawierającą wskazane w SWZ wzory legitymacji ,    
      okładek do legitymacji oraz odznak honorowych Zasłużonych Honorowych    
      Dawców Krwi które będą przedmiotem oceny przez Komisję Przetargową ZG  
      PCK należy przekazywać osobiście lub przy pomocy poczty kurierskiej i    
      innych przesyłek poleconych przesyłanych droga pocztową w zamkniętych  
      kopertach z dopiskiem na niżej podany adres Zamawiającego: 
 

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża,00-561 Warszawa ul. Mokotowska  
14 z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie trybie podstawowym bez negocjacji na  wykonanie i dostawę legitymacji, 
okładki legitymacji oraz odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 
(„ZHDK”) do odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”) -  
ZP-02/21”. 

 
 
7. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego 
postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 224 ustawy, do złożenia wyjaśnień w 
formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania 
wyjaśniającego. 
 
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1.Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.   
    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  
    ofert. 
2.W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu  
    związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu  
    związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na  
    przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  
    Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę  
    pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania  
    ofertą. 
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XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1.Oferta, wniosek składane elektronicznie muszą zostać podpisane 
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w na platformie,  
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 
Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do 
systemu. 
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez 
oryginał należy rozumieć dokument  podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub  podpisem osobistym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
3. Oferta powinna być: 

          1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
      2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za      
          pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

           3.podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem        
              zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby  
              upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do 
podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) 
nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. 
Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych 
plików z danymi oraz plików  XAdES. 
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę  przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Jeżeli  Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 
składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia  części oferty 
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 
terminu do  składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania 
zmiany lub wycofania  oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na 
stronie internetowej pod adresem:   
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 
 

     8. Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z art. 7 pkt 20 pzp zawierające wskazane  
         w SWZ wzory  legitymacji, okładek do legitymacji oraz odznak honorowych  
         Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi które będą przedmiotem oceny przez     
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         Komisję  Przetargową ZG PCK należy przekazywać osobiście lub przy pomocy  
         poczty kurierskiej i innych przesyłek  poleconych przesyłanych droga pocztową w        
         zamkniętych kopertach z dopiskiem na  niżej podany adres Zamawiającego: 
 

     Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża,00-561 Warszawa ul. Mokotowska    
     14 z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
     prowadzonego w trybie trybie podstawowym bez negocjacji na  wykonanie i  
     dostawę legitymacji, okładki legitymacji oraz odznaki honorowej „Zasłużony  
     Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”) do odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy  
     Dawca Krwi („ZHDK”) -  ZP-02/21”, 
 
       

9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej 
liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać 
będzie odrzuceniu. 
10. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść 
Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz 
ewentualne rabaty. 
11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w 
języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  
załączenia dokumentów  sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć  tłumaczenie na język polski. 
12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
opatrzenie pliku zawierającego  skompresowane dane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z  podpisaniem oryginału 
dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez  innego 
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 
podwykonawcę. 
13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem 
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 
MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 
14. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny 
być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji  w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej 
Rozporządzeniem KRI. 
15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:  
 pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 
16. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje 
wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip .7Z 
17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików 
podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na 
ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do 
składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 
18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego: 

 - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
 weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości,     
            przekonwertowanie  plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf   
            i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PadES. 



 16  

 - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie 
 XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z  
            podpisem  przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 
 - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym  
              znacznikiem  czasu. 

19. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka 
osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi 
rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do 
problemów w weryfikacji plików. 
20. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
przetestował  możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody 
podpisania plików oferty. 
21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w 
dokumentacji. 
22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu 
ubiegającego się  o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem 
odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. 
Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania 
ofert/wniosków. 
23. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca 
się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 
24. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

    
 

  XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl      
pod  adresem:  https://platformazakupowa.pl w myśl Ustawy PZP na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 16 czerwca 2021 r. do godziny 
10:00  
2.  Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 
 podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W  
      procesie  składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca  
      powinien złożyć  podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za  
      pośrednictwem  platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym     
      załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz  
      ust.2 PZP, gdzie zaznaczono,  iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w  
      postępowaniu oraz oświadczenie, o  którym mowa w art. 125 ust.1 PZP  
      sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub  formie elektronicznej  
      i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
 osobistym. 
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)  
      w  drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i  
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      wyświetlenie  się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania  
      oferty     znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  
       https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

   XIX. OTWARCIE OFERT 

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2021 r., o godz. 10,15  
2.Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,                             
   w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert                            
   w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje  
   niezwłocznie po usunięciu awarii. 

       3.Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie  
          internetowej prowadzonego postępowania. 
        4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie  
            internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza  
           przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na 
platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” . 
 

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania 
jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub 
transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu 
wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 
 
 
XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT . 
 
 1.Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.  
  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
 

KRYTERIUM WAGI % 
 

 
Cena brutto 

 
60% 

Jakość 40% 
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 CENA BRUTTO  
 
Ilość punktów za kryterium „cena brutto” ocenianej oferty będzie wyliczana według 
następującego wzoru:  

Cmi 
C =   ------------- x 60 

Ci 
 

C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena brutto”  
C min – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych  
Ci – cena brutto oferty badanej 
 
Przyjmuje   się, że 1% = 1 pkt 
 
 
 
JAKOŚĆ 
 
 Ilość punktów za kryterium „jakość” ocenianej oferty będzie wyliczana według 
następującego wzoru: 

Ji 
J =   ------------- x 40 

Cmax 
 
 J - ilość otrzymanych punktów za kryterium „jakość”  
 Ji - ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „jakość” spośród ofert  
       nieodrzuconych  
 Jmax - najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium „jakość” 
 
 Przyjmuje   się, że 1% = 1 pkt 
 
 
 
 
 
 
Ocena ofert w kryterium „jakość” będzie dokonana na podstawie badania próbek 
produktu wymienionego w rozdziale IX ust. 1 SWZ. 
 
Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty  tylko wzorów odznak honorowych , 
legitymacji oraz okładek do legitymacji zgodnych ze wzorem określonym w 
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z 
honorowym dawstwem krwi stanowiącego załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia. 
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Członkowie Komisji przetargowej dokonają indywidualnie oceny jakości i zgodności 
odznak honorowych , legitymacji oraz okładek do legitymacji, zgodnie z poniższymi 
podkryteriami:  
 
- wymiary i kolorystyka odznak, legitymacji i okładek do legitymacji zgodna z 
pierwowzorem/oryginałem/ Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017      
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w 
związku z honorowym dawstwem krwi  – max 20  pkt 
 
- estetyka, jakość i trwałość  odznak, legitymacji i okładek do legitymacji – max 10 pkt 
 
- solidność wykonania odznaki, legitymacji oraz okładki do legitymacji  , w 
szczególności: precyzja i trwałość  wykonania połączenia krzyża i rozety odznak z 
zawieszką i brak możliwości pękania okładek do legitymacji na ich zgięciu – max 10 
pkt 
 
SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA 
 

Suma punktów = C + J 
 

C - ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena brutto”  
J - ilość otrzymanych punktów za kryterium „jakość” 
 
2.Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
 
 
 
XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  ZOSTAĆ  
             DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA    
             UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie 
zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie 
określonej w Rozdziale XXI SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 
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5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

6. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez 
konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum. 

 
XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XXIII. WZÓR UMOWY I INFROMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 
3 i 4 do SWZ. 
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
3. Zamawiający  nie przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do 
treści wybranej oferty SWZ. 
 
 
 
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY .  

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
 uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu  zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 
udzielenie  zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 
15 PZP oraz  Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 
umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
 zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,  
     aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od  
    dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści  
    SWZ na stronie internetowej. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, 
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 
niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie  
    5 dni od  dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej  
     staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących  
     podstawę jego wniesienia 
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519  
     ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  
     przysługuje skarga do sądu. 
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio  
    przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o  
    apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień  
    publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia  
    doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w  
    art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi  
    skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w  
    rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest  
    równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
do  

       sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 
 
XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKOW DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA : 
 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie  wykonawcy,  
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy na wykonanie legitymacji oraz okładek do 

legitymacji, 
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy na wykonanie odznak honorowych ZHDK, 

      5.   Załącznik nr.5 –   Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby .                                  

 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia sporządził: Andrzej Antoń. 
 
 
 
 
Warszawa 27.05.2021       Dyrektor Generalny   
                                                         Polskiego Czerwonego Krzyża 
                                                                 (-) Dorota Małecka 
 
 
 
 
                                                     


