
Strona 1 z 12 

 

    Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski 

     Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

 nr KRS: 0000315228, Kapitał zakładowy: 9 230 000,00 zł 

 NIP 6161528548,  REGON 020832110 

 Tel. 75 782 01 04 , fax 75 782 44 32 

e-mail sekretariat@pczlwowek.pl , www.pczlwowek.pl 

            
Numer sprawy: PCZ-NZP-382/6/21                                                                   Lwówek Śląski, dnia 19.04.2021 r. 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zamówienia publicznego: „dostawa sprzętu i urządzeń medycznych”.  

 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski 

tel. 75-782 0104, e-mail: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl, strona internetowa: www.pczlwowek.pl  

godz. urzędowania: 7.30 - 15.05  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych. Zamawiający 

wybierze najkorzystniejszą ofertę bez prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt. 1 Pzp).  

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)   

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.                  

z 30 grudnia 2020 r. poz. 2415 ze zm.),   

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 

podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń medycznych: 

- zad. nr 1   – Laser diodowy do zastosowań w chirurgii naczyniowej, proktologii, mikrochirurgii, zamykania  

                     naczyń, biostymulacji ran przewlekłych. – 1 szt. 

- zad. nr 2   – Rozbudowa monitorów serii BSM-3000 o moduł hemodynamiczny - 1 szt.    

- zad. nr 3   – Aparat elektrochirurgiczny, diatermia  – 1szt. 

- zad. nr 4   – Aparat do znieczuleń z monitorem pacjenta – 1 szt. 

- zad. nr 5   – Aparat USG z 3 głowicami – 1 szt.   

- zad. nr 6   – Kriokomora bez przedsionka – 1 szt. 

- zad. nr 7   – Aparat do terapii nerkozastępczej  – 1 szt. 

- zad. nr 8   – Ssak elektryczny jezdny – 1 szt.   

- zad. nr 9   – Aparat Schulzego-Salpingograf – 1 szt. 

- zad. nr 10 – Defibrylator modułowy ze stymulacją oraz torbami transportowymi  – 3 szt. 

- zad. nr 11 – Sonda endovaginalna (kompatybilna z aparatem USG SAR7 - EVN4-9) – 1 szt. 

- zad. nr 12 – Kardiotokograf + wózek jeżdżący z blokadą kół  do KTG – 1 szt. 

- zad. nr 13 – Bronchoskop intubacyjny, baterie, ładowarka – 1 szt. 

- zad. nr 14 – Dermatom chirurgiczny elektryczny wraz z siatkownicą – 1 szt. 

- zad. nr 15 – Zestaw do kriochirurgii z ssakiem do zabiegów proktologicznych i sondami – 1 szt. 

 

Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV-             

33100000-1 urządzenia medyczne, 33161000-6 urządzenia elektrochirurgiczne, 33162000-3 urządzenia i przyrządy 

używane na salach operacyjnych, 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne. 

Szczegółowy opis i zakres  zamówienia w zał. nr 1 do swz.  

mailto:zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl
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Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w 

niniejszej specyfikacji części zamówienia – zadania nr od 1 do 15.  

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. 

IV. Termin wykonania zamówienia:  od 2 do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.   

 

V. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3 do swz.  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:  

a) zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.) oraz zmiany 

podwykonawcy, 

b) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym 

posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty 

Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod 

warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

c) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej 

jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż 

cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

d) obniżenia ceny przez Wykonawcę. 

e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu 

prawnego lub urzędowej wykładni prawa, w szczególności w związku z implementacją do krajowego porządku 

prawnego przepisów Rozporządzenia RODO;  

f) zmiany stawki podatku VAT, w momencie wejścia w życie ich obowiązywania. W przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, cena netto nie zmieni się; 

g) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 

h) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp; 

i) łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku 

zamówień na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy; 

 

VI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej. 

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. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:  

a) Mirosław Sławecki:  

− e-mail: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl,  

− nr tel. 75/782 0111, tel. kom. 516 145 017   

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 Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

(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. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane 

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 
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VII. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków):  
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności  

składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w dziale VII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 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: 

zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl . 

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako 

załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody 

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2020 poz. 

2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy               

(Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

 

VIII. Osoby upoważnione do komunikowania się z wykonawcami: 

1. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do komunikowania się z wykonawcami jest: 

stanowisko:            Specjalista ds. zamówień publicznych  

imię i nazwisko:    Mirosław Sławecki 

                                tel. 75/782 0111; kom. 516 145 017 

                                e-mail: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl 

w terminach od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.30 a 15.05 

Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres: 

zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl  

Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację warunków zamówienia należy odczytywać wraz ze 

wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami. 

Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela telefonicznych informacji 

związanych z prowadzonym postępowaniem. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych. 

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, 

udzielania wyjaśnień związanych z treścią swz, potwierdzeń za zgodność z oryginałem oraz innych informacji 

przekazanych przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej jest: 

stanowisko:       Specjalista ds. zamówień publicznych  

imię i nazwisko:     Mirosław Sławecki 

                                tel. 075/782 0111; kom. 516 145 017 

                                e-mail: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl 

w terminach od poniedziałku do piątku  w godz. pomiędzy 7.30 a 15.05  

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o 

którym mowa w niniejszym ustępie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.   

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 

Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do 

składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.  

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy 

pisemnej, wszystkim wykonawcom przy użyciu ePUAP, miniPortalu oraz poczty elektronicznej i zamieszczone na 

mailto:zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl
mailto:zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl
mailto:zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl
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stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 

wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące 

przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach 

zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wykonawcy przy użyciu ePUAP, miniPortalu oraz poczty 

elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 

terminowi. 

 

IX.Termin związania ofertą.  

1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do                                    

dn. 31.05.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego 

w dokumentach zamówienia, 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.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w 

ust. 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Złożenie większej 

liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz 

z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego 

status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie 

kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Z dokumentów dołączonych do oferty musi bezpośrednio wynikać 

upoważnienie do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie 

oferty oraz do podpisania oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej w przypadku spółek cywilnych), to do oferty należy dołączyć 

oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa, wystawionego do reprezentowania wykonawcy 

przez osoby do tego upełnomocnione. 

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których 

mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami 

(załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.  

 

XI. Sposób składania ofert.  
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 
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Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formacie danych doc, docx, xls, xlix.  

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na  

stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  

złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust. 5 Pzp. Za tajemnice przedsiębiorstwa uznaje się 

tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki: 

a. są nieujawnione do wiadomości publicznej, 

b. posiadają wartość gospodarczą (np. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa), 

c. przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

W związku z przytoczoną powyżej definicją, wykonawca musi wykazać na etapie składania ofert (jeśli zastrzegł jakieś 

informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa), że zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, Zamawiający będzie miał prawo do odtajnienia tych informacji. 

Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania wymagań dotyczących przygotowania 

oferty  będą obciążały Wykonawcę. 
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini portalu.  

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 

oferty. 

 

XII. Termin składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 30.04.2021 r. godz. 12:00  

 

XIII. Otwarcie ofert.  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2021 r., o godzinie 13:00 .  

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 

zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni 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. 

 

XIV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp  

1. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108                

ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 6-10 ustawy Pzp. 

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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1. Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu umowy, jaka 

zostanie zawarta po wyborze oferty, w szczególności musi zawierać : 

      1.1. wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia: dostawa, montaż lub 

instalacja urządzenia jeżeli dotyczy, szkolenie personelu, wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek 

VAT,  

      1.2. cenę transportu loco Zamawiającego, załadunku, rozładunku, koszty ubezpieczenia, wszystkie rabaty, upusty,  

podatki i inne jeżeli występują.  

2. Oferowana cena to cena brutto oferty –zadania, na które została złożona oferta, będzie traktowana jako ostateczna do 

zapłaty przez Zamawiającego. Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.  

Cena oferty  musi być podana cyfrowo i słownie, zarówno w wartości brutto (z podatkiem VAT) jak i netto, zgodnie z 

formularzem ofertowym – zał. nr 2 do swz.  

3. Oferta cenowa winna być sporządzona na załączonych wzorach formularzy. W przypadku wykorzystania własnych 

formularzy ich forma i treść musi dokładnie odpowiadać załączonym wzorom.  

4. Ceny brutto i wartości brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po 

przecinku). 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając natomiast 

ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując dostawę urządzeń, które będą prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

 

XVI. Kryteria oceny oferty 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone 

niniejszą specyfikacją, 

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

1.5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny 

ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w 

zakresie obowiązujących kryteriów.  

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w 

poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, 

wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 

(100%=100pkt).  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o 

ustalone kryteria przedstawione w tabeli:  

 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 

Okres gwarancji 

60 % 

40 % 

 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w przedstawionych kryteriach otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana 

zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 

punktowa oferty. 

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla 

zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług 

zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 
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7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 

Nazwa kryterium                    Wzór                Sposób oceny 

Cena 

 

 

C = najniższa cena brutto  / cena brutto 

badanej oferty x  60  % x 100 

 

minimalizacja 

wartość punktowa ceny  

 

Okres gwarancji (miesiące) 

 

 

Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżej 

Max. 40 pkt. 

 

maksymalizacja 

wartość punktowa za okres gwarancji 

 

Najkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.  

Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z 

treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez  

Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy.   

W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i 

porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany 

okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 

6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt.,  42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do 

umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji.  

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert  

zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany 

faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące). 

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o   

    ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością   

    uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą   

    ilość punktów. 

 

XVII. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.  nie podlegają wykluczeniu  

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

1) Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie zamówienia jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 PLN, 

2) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał należycie co najmniej dwie dostawy sprzętu medycznego o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie 

zł: pięćdziesiąt tysięcy). 

 Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była 

wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy;  

 

XVIII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

A. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4 do swz; 

B.  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 

pkt. 4, 6-10 ustawy Pzp. – zał. nr 5 swz - wykonawca może dołączyć do oferty 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 wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp lub wskazać 

dostępność w formie elektronicznej;   

C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego 

w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu: 
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C.1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł  

C.2) wykaz wykonanych min. dwóch dostaw sprzętu medycznego wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie zł: 

pięćdziesiąt tysięcy)  każda - zał. nr 6 do swz. 

E. Do oferty należy także dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 

składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.    

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. A 

oraz B, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, 

2) wykonawcy, partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden z 

partnerów. 

3) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający może żądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów, 

5) partnerzy konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

6) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (lidera) konsorcjum, 

7) składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty 

konsorcjum. 

G. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. A oraz B, także oświadczenia 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. 

H. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów opisanych w pkt. B składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 

układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 

XIX. Opis części zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę części zamówienia, 

zadania od 1 do 15. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. 

 

XX. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

XXI. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

 

XXII. Zwrot kosztów 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXIII. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej   

 

XXIV. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej 
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XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

XXVI. Rażąco niska cena 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich 

istotnych części składowych.  

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30%  od:  

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt. 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że 

rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem 

okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, 

zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.  

3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności:  

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;  

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją 

robót budowlanych;  

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177                          

oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane 

zamówienie;  

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;  

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym 

realizowane jest zamówienie;  

7) zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska;  

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

XXVII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej swz oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy 

regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

       2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

       3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne;  

       4) terminie, określonym w art. 308 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta.  

5.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 4 
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pkt. 1), na stronie internetowej (http://www.pczlwowek.pl/)  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie.  

      O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

 

 XXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX Pzp 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. 

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-mówienia, o 

zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w 

tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 

systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na  

podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie 

ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej 

albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:  

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

6. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki 

ochrony prawnej", art. od 505 do 595. 

 

XXIX. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą 

elektroniczna. 

Zamawiający i wykonawcy porozumiewają się drogą elektroniczną: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

https://epuap.gov.pl/wps/portal, e-mail: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl 

 

XXX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych  

 

XXXI. Ogłoszenia wyników przetargu 

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie 

zamawiającego i na stronie internetowej: www.pczlwowek.pl 

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w 

postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie. 

 

XXXII. Postanowienia końcowe 

 Zasady udostępniania dokumentów  

1.Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.  

2. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo 

unieważnieniu postępowania, z tym że:  

1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od 

dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,  

2) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, udostępnienie może mieć miejsce w 

siedzibie zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania lub w innej formie wskazanej przez wnioskującego. 

http://www.szpitallwowek.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl
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– przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji lub 

dialogu. 

3. Inne wymagania stawiane wykonawcy: 

a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla 

przedmiotu zamówienia; 

b) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 

c) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym 

przedstawicielem wykonawcy;  

d) określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, adresów poczty elektronicznej, numerów fax oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 

e) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia. 

4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych opublikowanych dnia 

25.05.2018 r. na stronie: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych). 

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: 

        Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski 

Dane kontaktowe: Dział Zamówień Publicznych, poczta elektroniczną: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl ,  

numer telefonu +48 75 782 01 11, +48 516 145 017, numer faksu +48 75 782 44 17 

       Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Morcinka 7,                    

        59-600 Lwówek Śląski jest Pani Monika Śmieszek, telefon +48 75 782 01 37, poczta elektroniczna:   

        abi@pczlwowek.pl    

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na „dostawę sprzętu 

i urządzeń medycznych”, nr sprawy PCZ-NZP-382/6/21 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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.  

 

XXXV. Załączniki  

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych
mailto:zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl
mailto:abi@pczlwowek.pl
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Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

- załącznik nr 1 – zad. nr 1 do 15 (opis przedmiotu zamówienia)   

- załącznik nr 2 – formularz ofertowy 

- załącznik nr 3 – wzór umowy 

- załącznik nr 4 – ośw. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

- załącznik nr 5 – ośw. o braku podstaw wykluczenia 

- załącznik nr 6 – wykaz dostaw 

 

 

Lwówek Śląski, 19.04.20221 r.        

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
  ...........................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                  data i podpis Zamawiającego 


