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sPllcYFIKAc.|A
IsToTNYCH \\ARUNKÓw ZAN,rÓWIENtA

w postępowa iu o udzielenie zamówienia publicżnego

plol\ adzonego rt lrybi€ przctArgu nieograniclonego

na podstawie ań, 10 ust. 1 ustawy, w związku ż art. 39-46 ustawy,

ż dnia29 stycznia2004r, Prawo zamówień publicznych

(tekstjednolity Dz, U, z 2019r,, poz. 1843 ze 
^1.)1

poniżej kwory 214 000,00 €uro

(określonej \ł przepisach wydanych nĄ podstawie art. 11 u§t. 8 u§ta\rT Pzp)

zgodni€ z ań. 24 aa stariy, tzw. ,,procedura od§lócona"

na

-DoSTAWĘ-

DosTAwASPlłZĘTU DLAPRAcowNI INDosKoPIl PowLĄTowEGo ZEsP()ŁU SZPt1l\Ll

Niirieisze warunki szczegó]owe uściśIają i lozszcfają

llico8ranicZollym ZamicsZcZonyln w Biuletynie ZalnórYicń

olaz a §tronio iDternctowcj Biulctynu lnfoInlacji

http|//bip,pzsolesnicf, ,pI

iltf'olmacje podane \\ og]os7cniu o plzelargu

PublicZnych, tablicy ()gbsztil Zl łrviaiącego

Pub|icz ej Po}riito\Yego Ze§Pohl szpi(Ali:

3,

1. Prz€dm;ote,n żatnówienia jest dostnwa sprzętu dla prncowni endoskopii Po\yintowcgo Zcspołu
szpitĄli.

2, Szcze8ółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymeDtowo-oenowy l1l 1 stanowiący

załącżDjk do formularza ofertowego (załącznik nr l).
ilości aflykułów podane w fornrularzu asort}-l]]cnto\ło,cęnowyn shlźą do cclów prze]ic7enio\\,ych.

Wykonawca nlożc Zap),oponotlać iinc \łiclkości opakolvań odpo§iedDio.je pżclicZaiąc (7aokĘgl44c do

pehlych opakorrait rv gór9).

llości podane w folrnrllażu asorl}lnentowo-cenowyln Są oricnlac},ine i Ękonatrca nit LlLoż! si9 lla nie

porlolytvać rv przypadku ioh wykorzyslania lv zakresic tlancj po7ycji cenlrika, a co się z l}lll vliążc do
sprzcdau,ania altykuiów po innych ccnach jcdlrostko\łych niż podane w ol'er(jie, Zanlawiąjący os7aco\va]

ilości lra podstawie akfualnego zużycia i zapotrzebou,aDia. ltie.iest w slanie okrcślić ilości paclentó§. a

Ial.nq dll.j ujdlL! Pa) K ,-o

NAZWA NADANA NIU:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



tym samytn lnateriałów, które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy, W przypadku
ninie.jszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wańość zamówienia, która będzie podana w
umowie. Wykonawca zobowiązanyjest do realizowania zamówienia tych artykułów w cenie przetĄrgowej

do końca tenninu realizacji urnowy,
5, Zanawiający sukcesywnie w miarę występ{ących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość

zamóWienia (rodzaj i ilość artykułóĘ które należy dostarczyó),

6, Kody i nazwy lvedhg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny przedmiot : 33168000_0 (przyrządy do endoskopii i endochirurgii)

7, Miejsce realizacji zanrówienia; magazyn (IV piętro) - Powiatorvy Zespół Szpitali lv Oleśnicy ul. Arrnii
Krajowej ], 56-400 oleśnica,

2.1, zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częściowych.

2.2, Pod\ł}koDawstwoI

l) Zamawiający nie żastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

zamówienia.

2) Wykonawca może powierzyó wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykona\łcę w Fonnularztl ofeńowym części zamówienia,

których wykonanie zamierza powierżyć podwykonawcom i podania pfzez Wykonawcę nazw (firm)

podwykonaWców.

4) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w załączniku nr 5 do siwz

,pfujekl tlmo ,y".

]].l , Telmin \\,},konania 7anró§,icnia] 12 miesięcy od dnił PodPi§anił umoriT.

4,l. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają

określone przcz Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,

4,2. o udzielenie Zamówienia lnogą tb;egać s;ę Wykonawcy, którzy spehiają nw waruDki doty§zące:

1) konpetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów Zamawiajqcy nie wy2nacza szczególoiJego )Ą,arunku w t m załłesie

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiajqc! nie ),DEnacza szczegółowego warunku

i, lyn ztrkfesia

3) żdolności techDicznej l b zawodowej - Zanawiajqcy ńie w)Enączą szczególowego ,l|dfmku

\j lyn zakrc:ie.

4.3, Zamawiający może, na kaźdym etapie postępowania, użnaó, że wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności, jeżeli zaangaźowanie żasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsięwzięcia 8ospodarcże Wykonawcy moż€ mi€ć negatywny wpływ na rea|izację zamówienia,

2. OP|S CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADAN|E
CZĘŚCIOWYCH, PODWYKONAWSTWO

TERM|N WYKONANIA

WARUNK| UDZ|AŁU W POSTĘPOWANIU

PRZESŁANKI WYKLUCZDNIA Z POSTf, POWANIA



5,1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi

którakohviek u okolicznościwskazanych w ań, 24 ust, l pkt 12 -23 ustawy Pzp.

5,2, Dodatkowo, na podstawie ań.24 ust, 5 pkt l ustawy Pżp z postępowania o udziclenie żamó\łięnia Zostanie

wykluczony wykonawca:

1) w stosunku do którggo otwańo l;kwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaDiu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjęje8o majątku lub sąd

zarądził likwidację je8o majątku w trybie ań.332 ust, l uslawy z dnia 15 maja 2015 r,, Prawo

re§trukturyzacyjne (tekstjednolity Dz, U, z 2019 r. poz.243 ze zll.) lub którego upadłość ogłosżono, ż

w),jątkiem Wyko awcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzoDy prawomocnym

postanowięniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidaoję majątku

upadłego, chybaże sąd zarządził likwidacjęjego majątku wtrybie ań, 3ó6 ust, l ustawy z dnia 28lutego

2003 r Prawo upadłościowe (tekstjędnolity Dz.U. z2019 r. poz.498).

5,3, WykIuozęnię Wykonawcy następllie z zachowaniem ań. 24 ust, 7 ustawy Pzp.

5.4. Zamawiający możę wykluczyć Wykon^wcę na kaźdym etapie postępowania o udzielenię zaDóWienia,

5.5, W przypadkach, o których mowa w ań, 24 ust. l pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczen;em Wykonawcy,

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkufencji,

6.1, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do of€rty aktualne na dzień składania oień oświadczenia

stanowiące wstępne potwierdz€nie, że Wykonawca|

1) nie podlega Wykluczeniu

żt ,pelnia rłarunki udzia'u s po.tępo$aniu

6.2. oświadczenia, o których mowa w ust, 6.1, Wykona\łca zobowiązany jest złożyć w forDie pisennej

(oryginał) wraz z ofeńą, Propozycje treści oświadczeń stanowią Załącznik nr 2 do siwz i załącznik Dr 3

6,3, Wykonawca, E_,]ĘI!!i!!ŁŁ!!Lod dnia żanieszczenia na stroDie intemetowej informacji, o której mowa

w ań, 86 ust, 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczęnig o prżynależności lub braku

przynależności do tej samej 8rupy kapitałowej, o której mowa w ań, 24 ust, l pkt 23 usta\iy Pzp, W

przypadku przynależnoŚci do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyĆ wraż z oŚWiadczeniem

dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z iDnym Wykonawcą, który złożył

ofęńę nię prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, Propożycje treścj oświadczenia stanowi

załącznik nr 4 do siwz-

6,4. Jcżcli.icst to niezbędne do zapewnienia odpowicdnicgo plzcbie3u postępowania o LldZiclenię zamówienia.

Zanalviający Inoże na każd},n elapie poslępo\r,allia we7wać Wykonawców do żlożenia wszystkich lub

niektóry,ch ośWiadczeli lub dokUlneDlów Polwicrdzaiących,7e nie poLllegźlją wyl(luczcniLl, spelniają

walunki udzia]u rr postęporvaniu. a jeżcli zachodzą u7asadnione podsla\!) do Ll7nłlria. żc 7lożone

upl7edIrio oświadczenia lub dokumclt§, Dic są ju7 aktualne. C]o Zlożcnii ,i#ualnych oświadczcli ltlb

l DoKUMENT! JAKIE ZoBowlĄzANI sĄ

CDLU WYKAZAN|A BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



dokumentów.

6,5. Zamawiaiacv zqodnie z ań, 24aa ustawv pzp, !4ipię!ł !!qka!ą a!ę b!_L a tvlko w odniesieniu do

wvkonawcv. któreqo olefia została oceniona iako naikorzvsitięisza. dokona badania braku Dodstaw do

wvkluczenią oraz soełnienia warunków udziah w oostępowaliu.

6,6. Zamawiający przed rrdzieleniell zalrrówienia, wezwie Wykonawcę, którego ofeńa została oceniona

naj\\yżej, do złożenia w wyznaczol,Iym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień żłożenia

oświadczeń lub dokumentóW potwierdżających okoliczności, o których mowa w ań. 25 st. ] ustawy Pzp.

6,7, Na wezrvanie Zamawiającego, wykonawca którego ofeńa zostala najrłTż€j oceniona, zobowiązany

jest do złożcnia naśtępujących oświrdcueń i dokum€ntówI

l'} w celu Dotwierdzenifl braku Dod§tBw do *Tkluczcnia o iakich mowa w ań. 24 u§t. 5 u§tawy DzD:

a) odpiśu z właściwego rej€§tru lub z centraln€j €widencji i informacji o dżiałalności go§podarczej,jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rcjestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia Da podstawie art, 24 ust, 5 pkt 1 ustawy PZp (Rożdział 5 ust. 5.2, siwz).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub rniejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentu, o któlym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty Wystawione w kraju, w

kiórym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowi€dnio że:

- nie otwaftojego likwidacji ani nie og]oszono upadłości (vyslawióny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

uplrĄNen lemifiu składanil1 ofef t).

Jeżeliw kraju, w któryln Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce żamieszkania ma

osoba, której dokumeDt dotyczy, nie wydaje się dokumentóW o których mowa powyżej, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, Iub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem Iub przez organem sądo\łym, adminishacyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego właściwyll ze względu na sicdzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub tniejscę

7amieszkałia tei osoby,

Dokunrenty/oświadczeliia powinDy być \łystawiooe ni€ wcześniej niż 6 mie§ięcy przed upływem terminu

składania oleń,

6,8, Jeżeli wykaż, oślviadczeDia lub inDe złoźone przez Wykonawcę dokuntęnty, o których mowa W ust.6,7.

siwz budzą wątpliwośc; Zamawiającego, nloże on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na

rzecz którego dostawy były wykonane o dod^tkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6,9, Wykonawca niejest obowiązany do Złoźenia oświad§zeń lub dokumentów po§Vierdżających okoliczności,

o których mowa w aft, 25 ust, ] pkt ] i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub

dokumenry dotycząc€ tego Wykonawcy lLrb możeje uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych

baz danych, w szczególności rciestrów publicznych w rozumięniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r, o

infornratyżaqii działalności podmiotów realizdących zadania publiczne (tekstjednolity Dz, U_z2019 f.

poz. 700), a Wykonawca wskazał to w złoźonej ofercie (informacie lakie nale4 umieścić w lormulafżu

ofdlofr,ł]) j| tlsl l0).

KwĄ



7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zanówięnia, W takim przypadku Wykonawcy

ustaDawiaia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pelnomocnictlło winro b!ć zalączohe alo oJeń! h,Iolmie of}girrdlu lub notariulnig pośw l.lczonej

kopii.

7,2, W przypadku WykonawcóW wspólnię ubiegaj4cych się o udzielcnie zamówi€nia, żaden Z nich nie może

podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesła|ek, o których mowa w ań, 24 ust, l pkt l3-

22 ustawy Pzp oraz w ań, 24 ust, 5 pki i usiawy Pzp, natomiast speł]ieDie \łarunków udziału w

postępowaniu Wykonawcy wykazują z8odnie z rozdz. 4 ust. 4.2. siwz.

7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o żamóWienic prz€z wykonawców, oświadczenia, o których mowa

w Rozdziale 6 ust, 6.1, siwz składa każdy z Wykonawców wspótnie ubiega)ących się o zamorł icnie,

7,4,WDrzvoddkLl$sDóInesollbiesania.ieoZalno$ienjepr/e./\ĄVkollaltcó\Ąoświadc7enieonr/\nalcźności

lub braku DMvnależności do tei §amei pruDv kaDitalow€i. o którvm mowa w Rozdz. 6 ust. 6.], siwz

sklada kżdv z wvkonawców.

7.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WykoDawcóW są oni zobowiązani Da

wezwanie Zamawiaiacego żłożyć dokumentv i oświadczenia_ o których mowa w Rozdz, 6 usi, 6.7. siwz

prży cżym dokumenty i oświadczenia, o którycl] nlowa w rozdz, 6 ust. 6,7 pkt l siwz składa odpowiędnio

Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz, 4 ust. 4,2,

7,6, W przypadku wyboru ofety Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielęnie zamowieltia:

1) Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust, 4 ustawy Pzp, żąda umowy regulującej współpracę tych

Wykonawców przed podpisaniem umowy

2)Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8,1, W postępowaniu komunikacja między Zarnawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośredDictwem

operatora pocztowę8o w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 rcku - Prawo pocztowe (tekst

jednolity Dz, U. z 2018 r,, poz. 2188 zę zm.), osobiście, za pośrednictwem posłalica, lub plzy llżyciu

środków komunikacji elektronicznej, \ł tym faksu w rozumieniu ustawy z dnia i8 lipca 2002 loku o

świadczęniu ushrg drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 l., poz. l23), z uwz8]ędnieniem

wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniźej w ust. 8.6,-8,9.

8.2. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,

faksem lub elektronicznie:

1) numef faksu| 71/'77-6'7-30'7

2) adres poczty elektronicznej I przetargi@pzsolesnica,pl

Xbń

7. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPÓLN|E UBIEGAJĄCYCH §IĘ O

znuówIrnn 1sróŁKI CYWILNE/ KoNsoRcJA)

KOMUN|KACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE

l DOKUMENTÓW



8.3, Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykolawcami w sprawach związanych z procedurą

udzielania zamówień publicznych jest Pani Elźbieta Kaznowska - st, spec, ds, zamówień publicznych,

e-n a i 1 | pEę]!ąĘ@!Z§q|§§!i!a4L

Zanawiaiqcy iŃfmuje, iż plzepisy ustaw nie pozilaląją na jakikolwiek inny koĄląkl zaló$,l1o z

Zanawiajqcyn, jąk i o,1obami uprav,nionyni do pofozuĄiewania się z Wkona|)ca i riż wską^alry v,

i iejsżrtl1fozdziąle siv)z. oznaczato,że Zamawidjqc,fiie będzie rcaqov,ał ną inne.t'ormy konldktowa io

się z niln, w sztzególności na kontakt teleJbniczry lub/i osobist!w swojej siedzibie.

8.4, Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

przy życi! środków kollunikacji elektronicznej, w tym faksu w rozumieniu ustawyzdnia l8lipca2002

r, o świadczenirr usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie

potwierdza fakt ;cb otrzymanja,

8,5. W przypadku brakU potwierdzenia otrżymania Wiadoności przęz Wykonawcę, Zamawiający domniema,

iż pismo wysłane wzez Zanawiającęgo na nuincr lhksu lub adres elektroniczny podany przez

Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwi^jący żapoznanie się Wykonawcy z trcścią pisma

a za potwierdzen ie j ej otrzymania Zamawiający przyjmie wydruk potwierdzający łysłanie wiadomości,

8,ó, W postępowaDiu oświadczelia, o których mowa w rozdz. 6 ust, 6,l. siwz, składa się rv formie pisemn€j,

ł. opalrzofiej ilasno],ęcznrn pódpise (otlgihal).

8.7, ofeńę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 

'. 
opclllzo ej własnorycznym poclpisem

(olrginot),

8.8, Dokumenty lub oświadczenis, (o których nowa w rozporzqdzeniu v) spruwie fodzajów dolanrcńóv, jakich

noże żldać Zanawiajqcy od Wrkonąy)ct, okresu ważności oruzlorn wjakich dokunenty te no4ą być

s kłttdane, w zll,iqzku z rozporzqdzen ienl Mini.rtra Przedi ię biorczości i Tech ologii z d ia 1 6 października

20l8l. 2mienidjqą)n lo ]ozpo9qdzenie) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność ż

oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje popfzez opatrzenie kopii dokumenfu lub

kopii oświadczenia sporządzoDych w postaci papierowej, własnoręcznyn podpisetn,

8.9, Poświadczenia za Zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego

żdolnościach ]ub syttmcji polega wykona\łca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zantówienia publi§znego albo podwykonawca, w zakręsie dokumentóW które każdego z nich dotyczą.

8.10, Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno polegać na

umieszczeniu na kopii dokumentu lub oświadczenia zapisu,,za zgodność z oryginałem" lub,,zgodnę z

oryginałem" lub zapisu o podobnej treści w sposób który umożliwi Zamawiającemu jednoznaczne

stwicrdzenie czy złożonc przez Wykonawcę dokumeDty lub oświadczenia odzwi€rciędlają stan faktycżny

w nich przedstawiony. stwierdzenie powinno być podpisane przez właściwą osobę zgodnie z zasadami

reprezeniacji oraz sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu rrp, vfaz z imiennq

piecąlkq osoby poświadczajqcei kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

8,l ], Zamawiający może żądać prżedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o

których mowa w rozpol,żądzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu

jęst nieczytehla lllb budżi wątpliwości co dojej prawidłowości,

8,l2, DokU cl'1} sPolż4dzone rv,językLl obc;lll polvinl1,być składane wraz z tfuInac najęz;k polski,



9,1. wykonawca może żwracać się do Zamawiającego o wyjaśnieDie treścispecyfikacji istotnych warunków

Zamówi€nia kierując srve Zapytania pisemni€, fal§em lub drogą €l€ktroniczną.

Zantawiający zwraca się z prośbą o przekdzywanie pytań również drogą elektronicżną W lbrmie

edytowalnej na adresI przetargi@pzsolesnica,pl , gdyż skrócj to czas udzielania wyjaśnieli,

9.2, Zamawiający jest obowiązalry udżietić wyjaśnień niezwłocznię, jednak nie pófuiej niż na 2 dni przed

uplywem tenninu składania ofeń - pod warunki§m, że \łniosek o wyjaśnienie tr€ści SIWZ wplynął do

Zamawiającego nie późrriej niżdo końcadnia, w któryrn upłyrva połowa wyznaczonego terminu składania

ofert,

9,3, Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotlly§h warunków żamówienia WŃnął po upływie

terminu składania wniosku, o którym mowaw Llst,9.2. 1ub doryczy udzielonych wyjaśnieti, Zanawiający

może udzielió wyjaśnieli albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

9.4. Przedłużenie terminu składania ofen nie wpływa na bie8 tęrminu składania wniosku, o któryn mowa w

ust,9,2,

9,5, Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający plzekaże Wykonawcon, którym przekazał siwz, bez

ujawniania źródła żapytania, a także zamieści na stroDie iniernetowej httD://bil]l1]!].!!r]r!r.]]1

9,6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ninie.jszej siwz, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian

§iwz, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawiemjącego późniejsze oświadcżenie

Zamawiającego,

9.7, W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem tęnninu składania ofeń zmienić treść

siwz. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający udostępni na stronie internetowej ]l"tl]:/r[DJrllq!c!!lic3.pt

9,8. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiaDy treści ogłoszenia o zamówieniu będzie

niezbędny dodatkowy czas na wpro\ładzenie Zmian w ofeftach, Zamawiający przedłuży tennin składania

ofeń i poinformuje o tym Wykonawców, którym pfzekazano siwz oraz żatnieści informac.ję na stronie

internetowej http|//bip,pzsolesnica.pl

9.9, J€żęli zmiana treści siwz będzie prowadziła do znriany trcści o8łoszenia o zamóWieniu, Zamawiający

dokona zmiany h€ści ogłoszenia o zamówieni!l w sposób przewidziany w ań. 38 ust. 4a ustawy Pzp.

9,10. Zamawiający nie zamięrza zwolywaó zebrania Wykonawców przed składaniem ofert,

10.1, Wykonawca może złożyó rylkojedną ofeńę,

10,2, Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częściowych.

l0,3, Zamawiający nie dopuszcza składania ()1ćń wariantowyclr.

10,4, Treść ofert], stanowi WyDełnionv i DodDisanv Dr7-ęz oso

Formularz ofertv sDorźadzonv z $rykorzystaniem rYzoru stanowiacego Zał:lcżnik nr 1 do SIWZ oraz

folmulAż Aśol§mcntowo_ccnowY.

10.5. wraz z of€rta musza bvć złożone:

1) oświadczęnia wymagane postanowieniani rozdz. 6 ust, 6,1 siwz, Xw

UDZIELANIE WY sIWz

10. OP|S SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY



2) Pełnomocnictwo do repręzęntowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

żamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z któĘ będzie wynikać przedmiotowe

pełnomocDictwo. Pełnomocnik może być ustanowiolry do reprezentowania Wykonawców w

postępowaniu albo do repreżentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (wymagana forma oryginał

]ub notarialnie potwięrdzoDa kopia),

3) Pehonlocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowanja Wykonawcy

względnie do podpisania iinych dokum€ntów składanych wraz z ofeńą (eśli olerlę wraz z

załącznikami podpisuje Pełnornocnik),

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania ofeńy (oryginał lub kopia potwierdzona ża

Z8odność z orygioałem przez notariusza), wzgIędnie do podpisania innych dokumentów składanych

wraz z ofertą, chyba, żę Zamawiaj4cy może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danycb, w szczególności r€jestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17

lute8o 2005 roku o informatyzacjj działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t€kst

jednolity Dz,U, 2019 l, poz. 700 ze 
^n.\, 

a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem ofeń. o ile

prawo do ich podpisania nie wyllika z dokumentów złożollych wraz z ofeńą,

l0.6. oferta powinna być podpisana przez osobę 0poważnioną do reprezentowania Wykonawcy określoną w

rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej fonny organizacy.jrrej Wykonawcy albo przez

upełDomocn ionego prżedśta*,iciela Wykonawcy.

10,7. Zamawiąący za|eca Wykorzystanie wzorów formulaży stanowiących integralną częśc niniejszęj siwz.

Dopuszcza się złożenię w ofclrie formulalzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak,

że ich treść będzie odpowiadać wyrnaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej siwz,

l0,8. ofeita powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowanięm formy pisemnej (tj, opatrzona

własnoręcznym podpisem) pod rygorem nieważności, Każdy dokument składający się na ofeńę powinien

byó czytelny.

10.9. Za|ęea się, aby wszystkie strony oferty i załącżników były ponumerowan€ i parafowane przez

Wykonawcę lub osobę !lpoważnioną.

10.10, Każda poprawka w trcści ofeńy, w szczególności każda zmiana, przekreślenic, uzupełnienie,

nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razię nio będzie

uwzględnione.

l0,l1, Zamawia.jący informuje, iż zgodnie z ań. 8 ust, 3 ustawy Pżp, nie ujawnia się informacji stanowiących

tajenlnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisólv o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli

Wykonarvca, nie późniei niż w tenninie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastfteg},żę nie

mogą być one udo§tępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśni€nia, iż zastrzeżone informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art, 86

ust, 4 ustawy Pzp.

l2,l2, Wszelkie informacje stanowiące tajelnnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu u§tawy z dnia 16 kwietnia

l993 r, o Zwalczaniu Dieuczciwcj konkurencji (tekst jednolify Dz, IJ. z 20Ig r., poz. l0l0 ze zm,), które

Wykonawca chce zastrzecjako taiemDicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu,

& W8



w sposób umożliwiający łatwę od niej odłączenie i opatrzone napiseml ,,Illformacje stAnowiące tajemnicę

pźedsiębiorst\Ya - nie udostępniać", ż żachowaniem kolejności numęrowania stron ot'eńy.

10.13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabęzpie,zęnie przez Wykonawcę

dokumentów i infonnacji wskazaDychjako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,

10,14, W przypadku, gdy \ł jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa oraz infomacje, do ujawnienia, których Zamawiający będzie zobowiązany,

Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca poDosił będzie odpowiedzialność za niervłaściwe

zabezpieczenie informacj i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

l0.15. of€rtę wraz z oświadczeniami i dokunręntami naleźy umieścić w zamkniętym opakowaniu,

uniemożliwiającym odcz),taniejego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Kopęfa powinna być

opisana w następujący sposób, tj. zawierać nazwę (firmę) i adresem Wykonawcy oraz następujące

infonnacje:

()FER'lA PRZtrTAR(; ()wA NA:

j,DostalYa sprzętu dla PI cowni lDdoskopii Poi,iatolvcgo Zcspołu Szpitłli"

Nic ot}ticrAć przed dniem .,. .... ... ,.,.. ,.. . .. ... ,. . .....2020 godz.09|30

fuPjsać vznacżo|y lenhiń óhłarcia ofell)

zn.lk §prilvy: PZslPN/l5/2020

*fąmkę r ożna vyciqć i nakleić na kopertę

l0.16, Zamawiający nie ponosi odpowiedżialności za zdarz€nie wynikające z nienal€żytego oż]akowania

kopeńy/opakowania lub braku którejkolwiek z Wynaganych informacji.

l0.17, Przed upływem tenninu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiaiy do złoźonej oferty lub

wycofać ofeńę, oświadczenia o wprowadzonych zmianach ]ub wycofa!]iu ofeńy powinny być podpisanę

przez osobę/y upowaźnioną/e do ręprezeDtowania Wykonawcy i doĘczone Zamawiającemu na piśmie

pod rygorem nieważności przed upĘwem termiiu składania ofeń, oświadczenia powjnny być

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawieraó odpowiednio dodatkowe oznaczenie

*yraz€m:,,ZMIANA" lub,,WYCOFANIE".

10.18, Wszystkię koszry zwiążane ż ucżestnictwem w postępowaniu, w szczególDości z przygotowaDiem i

złożniem oferty ponosi Wykonawca składający ofęńę.

l0,19. Zamawiający nie przewjduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.20.

trxEL
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1 1,1, Ceną podlegającą ocenie, w zakrcsie poszczegóInych zadań, jest CENA OFERTY BRUTTO (zwana

również ceną ofeńową).

l1,2, Wykonawca w ofercie winien puedstawić cenę za wykonanie całości zadania, z uwzględnieniem

wszystkich wymagań siwz, wyliczoną w oparciu o Fo nulafz a§orrym€ntowo-cenowy nr 1, będący

załącznikiem do formUlaźa oferty, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją

zamówienia,

1 l,3, cenyjednostkowe podane przez Wykonawcę w Formlllarzu asortymentowo_cenowym nr l stanowiącym

za]ącznik do formularza ofeńy będą niezmien,]e p.żez caly okres obowiązywania umowy na realizację

przedmiotowego zamówięnia,

l1.4, Ccnę ofefty należy podać w Walucie PLN, Zamawiający nie dopuszcza rozliczeli między nim, a

Wykonawcą w walutach obcych.

ostat§czna cena ofeńowa, podana przeż Wykonawcę, ma być ceną w rozumieniu odpowiednio ań, 3

ust.]pkt],pkt2iust,2ustawyzdnia09maja20014r.oinformo\łaniuocenachtowarówiusług
(tekstjednotity D7,. U. z2019 r, poz. 178), przedstawioną w setnych częściach złotego, tj, zgodnie ż
polskim systemem płatniczym po Zaokrą8leniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy

czym końcówki poniżej 0,5 8rosza pomła się, a końcó\łki 0,5 grosza iwyższe zaokrągla się do 1 grosza,

l].5. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości, Stawka VAT musi zostać

okleślona żgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług dnia l ] marca 2004 r. (tekstjednolity Dz, U,

z ż0l8 r ., poz. 2l'7 4 ze nn\.

l1,6, W przypadku zmiany pżepisów dotycżących ustawy o podatku od towarów i usłUg, strony

obowiązywać będzię cęna Z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury,

l1.7, Zamawiający nie dopusżcza plzedstawienia ceny ża wykonanie przedmiotu zamówienia w kilku

wariantaclr, w zależności od zastosowanych rozwiązań, W przypadku przedstawienia ceny w taki

sposób ofeńa zostaoie odrzucona,

1],8. Jeżeli zostanie żłożona ofeńa, której wybór plowadziłby do powstania u Zamawiającego obo\łiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający W celu oceny takiej

ofeny doliczy do przedstawionej w niej c€ny podatek od towarów iusług, który miałby obowiązek

rozlicuyć żgodnie z tymi przepisami,

l1,9, Wykonawca składając ofeńę, infonnuje Zamawiając€go, czy wybór oferty będzie prowadzić do

polvstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nażwę (rodzaj) towafu lub usfugi,

których dosta\ł,a Iub świadczenie będzie prowadżić dojęgo powstania, oraz wskazując ich wańość bez

kwoty podatku,

Zama§,iaiący nie będzie żądał wnicsienia wadiunr.

l3.1. TERMlN sl(ŁADANIA OF'[RT;

10 Xw

11. oPIs sPosoBU oBLlcZANIA CENY oFDRTY

12. WYMAGAI\IA DoTYczĄctr WADII,M

13, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT



ofeńę należy złożyó w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkDiętej, nieprzezroczystej kopęrci9, w

siedzibie Zamawiającego Powiatowy Zespół Szpitali w oleśnicy, ul. Armii Krajowej l, 5ó-400 oleśnica,

IV piętro - Sekrętariat - pokój nr 409 - do dnia 1ó listopada 2020 r. do godziny 900.

13 ,2. K^żda złożona ofęrta otrzym a n umer identyfikacyj ny.

13,]. Po upływie terminu składania ofęft, Wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonać w niej

jakichkolwiek zmian.

l3.4. oferty złożone po \^ryznaczonym tenninie zostaną nięzwłocznie zwrócond.

] 3.5, Jężęli Wykonawca żamierza przesłać ofertę pocztą, *,ylnaganejest by dokonano tego za potwieldzcniem

odbioru, Za termin zlożenia oferĘ uznaje się tcrmin potwi€rdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego

rv iego śi€dzibic,

13.6. TERMIN oTwARclA oFERT|

otwarcie ofeń odbędzie się w siedzibie Zamawiającego W Powiatowym Zespole szpita]i W oleśnicy, ul,

Annii Krajowej 1, 56-400 oleśnica, IV piętro sekretaliat, pokój nr 409 w dniu 16 listopada 2020

r. o godzinic 930,

1 3 ,7, otwarcie ofelt j est j awne. Bezpośredn io przed ot\łarciem ofeń Zamawiający poda kwotę , i^ką zanięrza

przeznaczyć na sfinansowani€ zamówienia (ań. 86 ust, 3 ustawy Pzp).

13,8. oferty otwierane będą w kolejnoś§i ich złożenia,

13,9. otwierając oieńy Zamawiający poda|

}) nażwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta została otwańa,

2) ceny ofeń,

3) temin dosta\ły zawarty w ofercie.

13,10. Nięzwłocznie po otwarciu of€ń Zamawiający zamieści na stronie intęrnetowej httpy'/

httD|/bip.pz§qlę§łi94p! informacje dotycząceI

l) kwoty, jaką zamierza prz€znaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adtesów Wykonawców, którzy złożylioferty w terminio,

3) ceny ofert, terminu dostawy żawarrych W ofertach.

14,l. Temin związania ofertą| !ry!!!§Lł93!i licz4c od daty otwarcia ofeń.

l4,2. Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem t€rminu składania ofeń.

14,3. Wykonawca §@śŁi9!!9 lub na Wniosek Zamawiajacęgo może pżedłużyć termin związarria ofertą, z

tym, że Zama\łiający może tylko raz, co najmniej ]ra 3 dni przęd up]ywem teminu związania ofeńą

zwrócić się do Wykonawców o wymżenie zgody na przedłużenie tego tenninu o oznaczony okres, nic

dłuźszyjednak niż 60 dni (art. 85 ust, 2 uslaw) Pzp).

14.4. ZEodnię z art.89 lrst, 1 pkt 7a Zamawiający odrzuci ofeftę jeżeli Wykonawca nie Wyrazi zgody, o której

mowa w ań. 85 ust, 2, na przedłużenie tęrminu z\łiązania ofeńą,

) w wypodku brok! ]akjeqakalwiek ózh1.zehio hodow.y óJeĄy ńo kópcftie, ófeItó załonie konlisyjńie olwdltd, lylkó i wylqcznję w ee]u a'lnolczienio
odrcsu ńodowey i wldz z kopią protokalu atwama te)ze oleńy zołóóje żwó.óna odpowiednienu Wykóhów., Ń prewldzlanyćh telńrńo.h
żofuóĄy.h w Lłó||ie Pró\|ó żanówjeń pub]ieznych

1].

l4. TERM|N zWlĄzANlA OFERTĄ



l5.1, oferty nic podlegające odrzuceniu lla tytn etapie posiępowania zostaną poddane ocenię ofeń w oparciu

L.p, Krytclii occn], ofct,t: \ł/agaI

cena oleńowa brutto 60 %= 60 pkt

2 l'c nin dostalw 40%= 40 pkt

Razenl l00%= l00 pkt

o kryteria podane w ogłoszeniu o niIiejszym przetargu.

l5,2. Przy dokonywaniu \łryboru najkorżystnieiszęj oferty Zamawiający stosować będzie poniższe kryłeria

oceny ofeń:

SpQ§ób 9l]ljQzeDia ą ści ounktowej ocenianego knterium:

1)Kryterium nr 1 - CENA oFERTowABRUTTo:
ofercie z najniżśzą ceną brutto przyznanych zostanie 60 punktów. Punkty pozostałych ofett będą
liczonc wcdług proporcji matematycznych z dokładnością do dwóch rniejsc po przecinku, zgodnie z
poniższym lvżorem:

ck= (cw ntn / c\Y N-b )x60yox100pkt
gdzie: Ck sunra punktó*, końcowa

Clv,,,,,, - najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ofert,

Cw 
"".,,i",," 

- cena ogólem brutto occnianej oferty.

2) Kryterium nr 2 _ TERMIN DosTAwY (TD)|

Termin dostawy nie może być klólszy niż 1 dzieli roboczy i nie dtuższy niż 3 dni robocze od daty
otrzymania od Zamawiającego zallówienia przekazanego telefonicznie/pisemnie

TD= (TD .I","l*-ł*-, / TD *.,hd.d*y) x 40% x 100 pkt

żdzje:
TD .I",*--,,t-,- minimalny oferowany temin dostawy spośród oferi nie odrzuconych w danym zadaniu
TD "-,,mł-,l lermindostawy ocenianej oferty w danymzadanhl

ostateca,la ocena ofeń w danvm zadaniu bedzie liczona według wzoru:

llość punktów: Ck + TD

l5,3. Za olertę najkorzystiiejszą zostanie uznana ofeńa ważna, która otrzyma najwyższą li§zbę punktów

wyliczonąjako sumę punktów żyskanych w w kryteriach.

]5,4, Zanawiający wybien ofellę najkorzystnieiszą na podstawie kryterió\ł oceny ofert okreśIonych ]v

speLyllkacji isIoIlł ch \Ą anlnkot{ Zamó\ł ienia,

l5.5. W toku dokonywania oceny złożoDych ofert Zamawiający, na podstawię art. 87 ust, 1 ustawy Pzp, może

żądaó od Wykonawców wyjaśnieli dotyczących treści złożonych ofeń.

l 5 ,6. Zamawiaj ący odrzuci ofeńę, jeżeli zaistn iej ą przypadki okreś lone w ań. 89 ust, l ustawy Pzp,

w
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ló.l. Umowa zostanie zawatta w formie pisemnej w tęrm inie określonym na podstawie ań. 94 ust, 1 i 2 ustawy

Pzp, o miejscu i dokładnym terninie żawarcia umowy Zamawiający powiadomi drogą pocztową lum

mail, lub tolęfonicznie Wykonawcę, któręgo ofeńa została wybrana za najkorzystniejsżą.

16,2. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy prowadzącego działalrrość rv lormie

spółki cywilnej Wykonawca zobowiąZanyjest przedłożyć umowę spółki cywihrej (albo wyciąg ż tej

umowy zawierający postanowjenia dotyczące reprezeDtowania i prowadzenia spraw spółki), Jeżeli

Wykonawca prowadzący działalność W fonnie spółki cywilnej nie pżedłoży Zamawiającemu urntlwy

spółki albo \\yciągu z tej Llmowy, wówcza§ umowa o Zamówienia publiczne musi być podpisana pżez

wszystkich rvspólników tej spółki.

16.3. W przypadku wyboru jako najkorzystnjęjszej ofety złożonej przez Konsorcjum Wykonawca

obowiązany jest przedłołć umowę konsorcjum plzed tenninem podpisania umo\ły zawieranej w

$} niLLl pIzepro\Ąad7onego po.tępou ania,

l6,4. Wykonawca, któręgo oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie pżcd podpisaniem umowy doI

1) podania, o ile sąjuż znane, nażw albo nazwisk albo imioD i nazwisk olaz danych kontaktowych

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, Zaangażowanych w realizacje przedmiotu umowy,

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich znianach danych, o których mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a takżę pęękazlje informacje na teDlat nowych

podwykonawcóĘ którym w późniejszym okresie zanierz^ powierzyó realizację przedmiotu umowy,

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

l8,1. lstotne postanowienia umowy zawiera projekt Unowy stanowiący załącznik nr 5 do siwz,

l8,2. Zamawiający dopusżcza możliwość dokonania zmiaD treści umowy zgodnie z postalloWiclliami projektu

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub niał intercs w uzyskaniu zanówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w \łayniku naruszęnia plzez Z^mawjającego przępisóW ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej określonew DzialeVI usta\ły Pzp, Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu

oraz specyfikacji istotnych warunków żamówienia przysługdą ró\łnież organizacjom wpisanynr na listę, o

której mowa W art, l54 pkt 5 ustawy Pzp,

l, Zanawiający przestrze8ając przepisów ustawy z dnia l0 maja 20l8r, o ochronię danyclr osobowych (Dz,U.

z2018l,, poz- l000) oraz wypehiając obowiązki wynikającę z regulacj i żawartych w art, l3 iż uwagi na Zapis

aft. l4 rozporządzęniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20] 6/679 z dnia 27 k\łietnia 2016r, w sprawie

ochrony osób fiżycznych W związku z przetwarzaniem daDych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchyle nia dyrektywy 95/46/WE (Dz, UrZ. UE L l19 z t)4.0ęOWhtl. l), żwanyln dalej;
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,,RoDo" - niniejs4łl informuję, iż w treści Formularza ofefty, znajduje się oświadczenie Wykonalvcy w

zakresie rvypełnienia obowiązków informacyjnych przervidzianych w art, l3 i/lub l4 RoDo,

2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciązący na nim obowiązek informacyjny zawafiy w ał_ ]3 RoDo
(a na podstawie ań, 13 i/l b ]4 RoDo Wykonawcy wz8lędem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniźej

oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci, wżględem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej podaje w pkt 3

poniżej treść,,Klauzuli informacyjnej w zakresie dalych osobolych".

3, KLAUZULA INFORMACY]NA w zakresie danych osobowych:

Zańa\yj^)ący zgodnie z an. 13 ust, l i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201,61679 z

dnia 27 kwietnia 20l6 r, w sprawie ochrony osób fizyczllych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dż, Urż, UE L ll9 z 04.05,20]6, str, l), dalej ,,RoDo", Zanrawiający

informuje Wykonawcórv, o tym że na podstawic art, 13 i/lub art, 14 RoDo Wykonawcy odpowiednio,

lvzględeln osób wskazanych w pk( 4 ppkt 2 poiiżeJ o1z Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio,

lvzględen osób lvskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej:

l) administratorem Pana,/Pani danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szpitali w oleśnicy, ul, Armii

Krajowej l , 56-400 oleślica, Lel.: 1l l '77 6'7 427, fdx 711776 73 07; e,mail: sekretariat@pzsolesnica.pl .

2) inspcktorcm ochrony danych osobowych w Powiatowym Zespolę Szpitali, ul. Armii kajowej l, 56-400

oleśnica jest Pan Wojciech Maciąga, te. 71 1'76 73 23, ę-fiai| iod@pzdolesnica.pl

3) PanrPani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art, 6 ust. l lit. c RoDo w celu związanym z

postępowaniem o udzjęlenię zamówicnia publicznego pn,: nDostawł sprzętu dla pracowni endoskopii

Powiatorvcgo ześpolu szpitali" (nr sprawy: PZSIPN115/2020) prowadzonym w trybie przetargu

nie08raniczoDego;

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacjapostępowaniawoparciuoart,8orazart,96ust,3ustawyzdnia29stycznia2004r-Prawo

zamówicń publicznych (tekstjcdnolity Dz, U, Z ż019 f. poz, l84]), dalej ,,u§tawa Pzp";

5) Pana/Pani dane osobowe będą pżechowywane, zgodnie z art,97 ust, 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dDia zakoliczenia postępowania o udzięlenie zalnówienia, ajeżeli czas trwania umowy przekmcza 4 lata, okes
przechowywan;a obejmuje cały czas lrwallia unowy;

6) obowiązek podania przez Pana./Panią danych osobo\łych bezpośrednio PanrPanią dotyczą§ych jest

wymogiem ustawowym określonyrn w plzepisach usta\ły Pzp, związanym z udżiałem w postępowaniu o

udzielełie zamówienia publiczncgo; konseklvencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) lv odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejnowane w sposób zautomatyzowany,

stosowaDie do ań, 22 RoDo:

8) posiada Pan/Pani:

a) na podstawię ań, ]5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pana./Pani dotyczących;

b) na podstawie arf, ]6 RoDo prawo do sprostowania PanrPani danych osobo§ych **;

c) na podslawie art, l8 RoDo prawo źądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobolvych ż żastżeżeliiem przypadkó\ o których nlowa w ań, 18 ust. 2 RoDo ***;
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych o§obowych, gdy uznają Państwo, że

przetwarzanie danych osobo\łTch Państwa dotyczących narusza przepisy RoDo;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobo\łychl

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w ań. 20 RODO;

c) na podśtawie ań.21 RoDo prawo §prz€ciłvu! }vobec przetwnźania danych osobołTch, gdyż

podstawą prawną przetwarzania PBństwa danych o§obo\rYch jest ań. 6 st. 1 lit. c RoDo.

4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych ad,ninistratorem danych osobowych

obowiązanym do spełnienia obowiązku infonnadnego z ań. 13 RoDo będzie w szczególności:

1) zama\łiający -względem osób fizycznych, od których daDe osobowe bezpośrednio pozyskał, Dotyczy

to w szczególności:

a) wykonawcy będącego osobą fizyczną,

b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącąjednoosobową działalność gospodarczą,

c) pełnomocnika \łrykonawcy będącego osobą rftyczną(ńp. dane osobowe zamieszczone

w pełnomocnictwie),

d) członka or8anu zarządzającego wykonawcyJ będącego osobą fizyczną(np. daie osobowe

zamieszczone w informacji KRK),

e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego;

2) wykonawca - względern osób fizycznych, od których dane osobowe b€zpośrednio pozyskał, Dotyczy

to w sżcze8ólności:

a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

b) podwykonawcy/podmiory trzeciego będącego osobą fi zyczną,

c) podwykonawcy/ podmiotll trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową

dżiałalność gospodarczą,

d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną(np, dane osobowe

zamieszczone w pełnomocnictwie),

e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmjotu trzeciego będącego osobą fizyczną(np.

dane osobowe zanieszczone w infolmacji KRK);

3) PodrrTkonawca/podmiot trzeci - względ€m osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio

pozyskał,

" 
'yiqśnienie: 
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l, W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych wafunków zamówienia malą

zastosowanie prżepisy usta\ły z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (/eŁ§rjednolity Dz. U.

z 20l9 poz. 1813), akty Wykonawcze wydaie najej podstawie oraz ustawy Kodeks cywilny,

2. Zamawiaiący nie przerviduje udzielenia zaliczek na poczel wykonania przędmiotu zamówienia.

J, lamasiąiac) nie przelriduje Za\Ąarcia umoĘ ramowej,

4. Zamawiający nie zamieźa ustanowić dynamicznego systomu zakupów.

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzeniaaukcji elektronicznej,

6, Zanawiający nie przewidujć składania oleń wariantowych.

7, Zamawiający ni€ przewiduj€ udzielenia zamówień, o których mowa w ań. 67 ust, ] pkt 7 ustawy Pzp,

8, RoZwiąZania równowaźll€:

8,1, Ewentualne wskazanie pftez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy

funkcjonalności, przeztlaczenia asortymentu będącego przednriotem zamówienia i słuźą ustaleniu standard ,

nic wskazią natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego produceDta,

8,2, Ilekroó w opisie przedmiotu zaDówieDia zawańym w siwz wskazane zostały normy, znaki towarowe,

patenty l b pochodżenie, Zamawiający dopusżcża rozwiązal]ia równoważne.

8,], Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie rówDoważne, obowiązaDyjest \łykazać, że oferowany prżeż

niego asońyment stanowiący przedmiot zamówienia spełnia wymagania okrcślone przez Zamawiającego,

8,4. Za rczwiązania równoważne Zamawiaiący uzna te, którego standardy, cechy jakościow€, parametry

techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze oraz, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego

określone w załączniku nr l do fotlnularza ofel'towego Forn]ularzu asortym€ntowo,cenowym (Szcze8ółowy

opis przedmiotu dostawy).

8.5, W pr7,ypadku wątpliwości Zarnawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty

wszelkic obowiąZki związane z potwierdz€nięm równoważności spoczywają na Wykonawcy,

Załączniki §tanowią integralną cżęść sp€cyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1, Załącznik nr l - forrnularz ofety wraz z formularzem asortymentowo,cęnowym

2. Zalącznik nr 2. oświadczenie Wykonalvcy składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp w odnięsieniu do

przesłanek wyklucżenia z postępowania

3. Zalącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy składane na podstawie ań, 25a ustawy Pzp dotyczące

.pellllallia rralrrnkóu lld,,ialu \! po5Iępotnaniu

4. Załącznik ir 4 oświadczenie o przynależności

o którcj mowa w aft, 24 ust. l pkt 23 ustawy pzp

5. Załącżnik nr 5 - projekt umowy

lob blaktl prZ}TaIeźnoścido tej samej grupy kapita]otvej,
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