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Znak Sprawy: ZP/05/2020                                                   Lipsko dnia 02.06.2020 r.  

S P E C Y F I K A C J A  

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Podstawa prawna:  
- ustawa z dnia 29 stycznia  2004 r  - Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm.), zwana dalej Pzp lub ustawą. 
 - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. ( DZ.U. 2016 poz. 1126 ) w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453) 
 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie: 

 

przetargu nieograniczonego 
Podstawa prawna: 
Art. 39 – 46 Pzp 

 

NA DOSTAWY AKCESORIÓW LAPAROSKOPOWYCH I ARTROSKOPOWYCH ORAZ WYROBÓW 
ORTOPEDYCZNYCH DLA POTRZEB ORTOPEDII I CHIRURGII 

 
o wartości szacunkowej: 

poniżej kwoty 214 000 EURO 
 
  

ogłoszone: 

- w Portalu Internetowym  BZP Nr 544013-N-2020  z dnia 2020-05-26 roku 

 

- na stronie internetowej: www.szpitallipsko.pl 
 

- w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie zamawiającego  

 
 

 
Termin składania ofert:  05.06.2020 rok godz. 10.00 

 
Termin otwarcia ofert:              05.06.2020 rok godz. 10.15 
 

 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, 
oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ A 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego i numery kontaktowe w sprawie zamówień publicznych 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2  

NIP:    8111521798 
REGON:                  670997773 
tel.:    48/ 3783512 
e-mail:    przetargi@szpitallipsko.pl  
strona internetowa:                www.szpitallipsko.pl 
Adres skrzynki ePUAP:        /spzzoz-lipsko/SkrytkaESP 
 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia  
 
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie 

mają przepisy ustawy PZP. 
2. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na      podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

KOD CPV asortyment 

33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne 

33194220-4 Wyroby do transfuzji 

33183100-8 Protezy ortopedyczne 

33697110-6 Cement do retransfuzji kości 

 
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych - dla potrzeb bloku 

operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, w podziale na 6 pakietów:  

Nr pakietu Nazwa przedmiotu zamówienia 

1 ostrza do piły oscylacyjnej- system 6 kompatybilne z piłą Stryker 

2 akcesoria jednorazowe do zestawu artroskopowego i laparoskopowego firmy Stryker 

3 zestawy do retransfuzjii 

4 implanty cementowe, system do płukania powierzchni stawowych 

5 Substytut kości 

6 Filtr do insulflacji do zestawu laparoskopowego firmy Stryker 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres dostaw  określono w formularzu asortymentowo-cenowym  (załącznik 
numer 2 do SIWZ). 

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że 
Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno 
/eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego z tym zastrzeżeniem   
że minimalna ilość zamówionego asortymentu to 30 %. 

5.  Ilość dostarczonych artykułów powinna być zgodna z ilością na fakturze i potwierdzona przez pracownika magazynu. 
6. Dostawa niezgodna z zamówieniem będzie zwrócona dostawcy z koniecznością wymiany na właściwą. 
7. Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez cały okres trwania umowy. 
8. Zamawiający wymaga aby zestawy do retransfuzji, implanty cementowe i substytuty kości posiadały etykietkę wszczepu z możliwością 
umieszczenia jej w historii choroby pacjenta. 
9. Wymagany termin przydatności wyrobów w dniu dostawy co najmniej 24 miesiące. 
10. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Każdy z wykonawców 

może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w przedmiotowym postepowaniu. 

mailto:przetargi@szpitallipsko.pl
http://www.szpitallipsko.pl/
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14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w przedmiotowym postepowaniu. 
15. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
16. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawca będą prowadzone w złotych polskich. 
17. Zamawiający nie udziela zaliczek w przedmiotowym postepowaniu. 
18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postepowaniu o zamówienie publiczne. 
Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania. 
19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac związanych z 
rozmieszczeniem i instalacja przedmiotu dostawy. 
20. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej 
części zamówienia, której realizacje powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż 
wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 
12 miesięcy od dnia podpisania umowy 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 ustawy; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
    a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.    

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie. 
 
    b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie. 
 
    c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie. 
 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,  

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 2) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie 
w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane. 

 
Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
 

 1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę: 
   a.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, z późn. zm.). 

 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w 
załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu . 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o których mowa w rozdz. VI. 1 
niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający żąda by , wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ ( załącznik nr 4 ). 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 
ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia ( załącznik nr 5 ) . 

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. ( 
DZ.U. 2016 poz. 1126 ) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, może przedstawić dowody na 
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

9. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 zamawiający wezwie wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt. 1 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

10. celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 
wezwie wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących dokumentów albo oświadczeń : 
a.  zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają  

określonym normom lub specyfikacjom technicznym:  
      -     deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta lub certyfikat jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procesie 

notyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o  wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 107 z 2010 roku ). 
     -   dla wyrobów medycznych aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do 

obrotu ( np. zaświadczenie o wpisie do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie 
do obrotu i do używania ).  

b.  dokładne opisy wraz z parametrami oferowanych towarów (prospekty, fotografie, ulotki lub katalogi producenta) - w języku 
polskim lub tłumaczone na język polski. Zaleca się aby dokumenty te zostały załączone do oferty bezpośrednio po opisie 
parametrów technicznych. 

c.  W przypadku wątpliwości, czy oferowany towar spełnia wymagania określone przez zamawiającego - zamawiający 
zastrzega sobie prawo do przedstawienia próbek przez wykonawcę - przed wyborem oferty. 

11. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 

 
12. Ponadto do oferty  jako jej część należy dołączyć: 
 
a. druk oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 
b. wypełniony formularz  asortymentowo - cenowy – zgodnie  z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 
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c. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 
dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej 
kopii.  
 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

 

 

Informacje ogólne: 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Marcin Skoczylas tel. 48 3783 512  

email: przetargi@szpitallipsko.pl 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na 

ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres email, na które, zgodnie z 

wyborem Zamawiającego, prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście 

wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

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

 

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

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
przetargi@szpitallipsko.pl 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez 
Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą 
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie 
udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert, tj. 01.06.2020 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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wniosku o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym 
mowa wyżej. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 4 niniejszej 
SIWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na 
tej stronie.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy 
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na 
stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.  

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców,, 
którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium  
        Niewymagane 
 
IX. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający 

może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do 

czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Wykonawca składa ofertę, za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 

dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz 

adres emial, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc , 

.docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx.  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający 

zgodnie z interpretacją UZP dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.   

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 

jednego pliku archiwum (ZIP).  

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
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7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, oraz podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta będzie 
spełniać następujące wymagania: 

a. wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

b. oferta musi być podpisana w taki sposób, prawnie zobowiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Podpisy 
stawia na niej wykonawca – pełnomocnik upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do 
reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (art. 23 pzp), 

c. wykonawca – pełnomocnik wspomniany wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli wykonawców. Treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać m.in.: 

     -      w przypadku konsorcjum – określenie postępowania, którego dotyczy, oznaczenie wykonawców ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, wskazanie wykonawcy- pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany 
przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych wykonawców) 

     -   w przypadku spółki cywilnej – określenie postępowania, którego dotyczy, wskazanie pełnomocnika, zakres 
pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez wszystkich wspólników), 

d.    wszelka korespondencja prowadzona będzie z wykonawcą-pełnomocnikiem. 
8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.  
10. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 

dołączonych do oferty.  
11. Wykonawca składając ofertę wg wzoru formularza oferty, załącza oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI SIWZ oraz 

inne dokumenty wg wytycznych SIWZ. 
12. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca , nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III 
CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

1. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 05.06.2020 r. o godz. 10:00.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2020 r. o godz. 10:15 w pomieszczeniu zamówień 

publicznych  

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez 
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
3. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art.86 ust.3).  
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpitallipsko.pl.informacje dotyczące: 

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
7. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  
 

1. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w PLN 
2. Ceną podlegającą ocenie jest Cena oferty brutto 
3. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając je we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 

( formularz ofertowy ), w zapisie liczbowym i słownym. 
4.  Cena jednostkowa oferowanych wyrobów będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  oraz ewentualne 

rabaty i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Tak wyliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podczas oceny ofert. 
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6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz podatku akcyzowym. 

7. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.  

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadził by do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 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. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku braku takiej informacji 
Zamawiający uzna, że nie powstał po jego stronie obowiązek podatkowy i zobowiązanym do zapłaty podatku należnego vat 
jest Wykonawca. 

 

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

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów :  

Nazwa kryterium Waga 

1. cena oferty brutto 60 % 

2. termin dostawy           40% 

1. Opis kryterium cena 
Pod kryterium cena - rozumie się wartość wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z podatkiem VAT – 
podana cyfrowo i słownie. Ceny jednostkowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę. Jeżeli 
wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie, zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy 
ocenie oferty. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru matematycznego:  
 

           cena oferty najkorzystniejszej 
      -------------------------------------------------- x 100 x 60 % = liczba punktów 
              cena oferty rozpatrywanej 

100 – wskaźnik stały 
60 % - waga - kryterium oceny  
 
2. Opis kryterium termin dostawy 
Termin dostawy rozumiany jako ilość dni od momentu otrzymania zamówienia przez Wykonawcę do momentu otrzymania 
przesyłki przez Zamawiającego. Zamawiający określa minimalny i maksymalny termin dostawy w przedziale 4 -7 dni roboczych. 
Termin dostawy  będzie oceniony według następujących punktacji  
 

L.p. Termin dostawy (w dniach roboczych) Punktacja 

1. 4  3 

2. 5 2 

3. 6 1 

4. 7 0 

 
Kryterium termin dostawy odczynników  będzie oceniony według następującego wzoru matematycznego: 
     

            Ilość punktów przyznanych za 
zaoferowany termin dostawy odczynników 
      --------------------------------------------------              x 100 x 40% = liczba punktów 
        maksymalna możliwa do zdobycia 
        ilość punktów za termin dostawy 
 

100 – wskaźnik stały 
40% - waga - kryterium oceny  
 
 Maksymalna ilość punktów uzyskana w kryterium Termin dostawy odczynników: 3 punkty 
 
UWAGA: minimalny termin dostawy odczynników to 4 dni robocze a maksymalny termin dostawy to 7 dni roboczych, oferta nie 
może być opatrzona terminem dostawy innym niż z tego zakresu, gdyż będzie niezgodna z SIWZ. Stosowną informację na temat 
oferowanego terminu dostawy należy wskazać we właściwym miejscu formularza ofertowego. W przypadku 
niewypełnienia przez Wykonawcę pola dotyczącego deklarowanego terminu dostawy, Zamawiający uzna że Wykonawca 
zadeklarował minimalny 7 dniowy termin. 
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Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i terminu dostawy (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 
ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Niezwłocznie  zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierających punktację przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c)   wykonawcach, który zostali  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
d)   unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
e)   dopuszczeniu lub nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 
/Informacje, co do których taką czynności przewiduje ustawa pzp, zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz na 
tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie/. 
2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

informacji o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, chyba że zaistnieją przesłanki 
określone w art. 94 ust.2 pkt 1 lit.a,  

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana za najkorzystniejszą, 
wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do 
przedłożenia umowy konsorcjum. 

5. Umowa o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady 
współdziałania, w tym zakres prac przewidziany przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń. 

6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym postępowaniu. 
 

XVI. Wzór umowy  
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała 
wszystkie zapisy podane we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 3 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.  
 
XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia  
 

1. Każdemu Wykonawcy, 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 przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
ROZDZIAŁ B 
I. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 6 zadań. 
 
II. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 
III. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 
ust. 6 pkt . 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w przedmiotowym postępowaniu. 
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IV. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny 
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej. 
 
V. Poczta elektroniczna, strona internetowa zamawiającego 
1. Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres:  www.szpitallipsko.pl. 
2. Adres poczty elektronicznej na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: 

przetargi@szpitallipsko.pl 
 
 
VI. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą   
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
3. Zamawiający nie udziela zaliczek w przedmiotowym postępowaniu. 
 
VII. Aukcja elektroniczna  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 
VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 
VIII a. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ( dotyczy umów o prace na usługi i roboty 
budowlane ) 
Niewymagane 
 
IX. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ( aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne 
związane z innowacyjnością ) 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań z tym związanych. 
 
X. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań z tym związanych. 
 
XII. Procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 
zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 143a ust. 3 ( opcjonalnie ) 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań z tym związanych. 
 
XIII. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 
Zamawiający określa standardy jakościowe o których mowa w art. 91 ust. 2a w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w 
załączniku nr 2 do SIWZ.  
 
XIV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań z tym związanych. 
 
XV. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę 
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub 
zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań z tym związanych. 
 
XVI. Klauzula informacyjna RODO związana z postępowaniem o zamówienie publiczne 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 
Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej jest Pan 
Mateusz Kaproń, kontakt: adres e-mail: kapron.mateusz@gmail.com,  

 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 DOSTAWY AKCESORIÓW LAPAROSKOPOWYCH I 

mailto:kapron.mateusz@gmail.com
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ARTROSKOPOWYCH ORAZ WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA POTRZEB ORTOPEDII I 
CHIRURGII nr sprawy ZP/05/2020 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 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 **; 
− 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 ***;   
− 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.  
 
Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część: 
 
Nr 1 - formularz oferty 
Nr 2 – formularze asortymentowo-cenowe 
Nr 3 -  umowa sprzedaży (wzór) 
Nr 4 – oświadczenie z art. 25 a ust.1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia 
Nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej ( wzór ) 
Nr 6 – identyfikator postępowania 
Nr 7 – klucz publiczny 
 

     
..................................................           ……………………………….………  

                              /sporządził/                                                                                                                                         /zatwierdził/      
     


