
Znak s p lawy: PZS/PN/l6l2Il20

ZĄ\{ĄWIAJAc\: Po§ialolrvZesoól slnitali

ul, Armii Kl"jowej l

56-400 oleśnica

rel. 071 '1'/ 6'7 427, łżks'7l 1'7 61 307

e-mail: sckrctarial@pZsolcsnica,pl

godziny urzędo\Yania:

poDiędziałek - piątek - 7ż5- l500

sPEcY1,IKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

§, postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicZnego

lros ad/oll(tU w lrybie |)rzelargu llicogrcniC7oneqo

na podstawie ań, l0 ust, 1 ustawy, w z§,iąZku z art, 39_46 uslawy,

z dnia 29 §tycznia 2004r Prawo Zamó*,jęli publiczllych

(tekst.jcdnolity Dz, tj. 7 2019r,, PoL_ ] 843 ze zn,)l

poDiżei kwoty 214 000.00 euro

(określonej w przepi§nch \rTda ych na podstawi€ Art. lt st.8 U§tarw Pzp)

zgodnić Z ań. 24 aa uśtawy, tzw. ,,procedura odlyrócon5''

, Dos,l,AwĘ -

Dos,lAwA ŚRoDKów DEZ\a\IłEKCY.INYCH DLA POWIATowEGo Zl]sPOLt] SZPI,1A1,1

Ninicjsze warunki szczegółorve

nieogranicZonym Zanr ieszcZoIlyl11

olaż na §tronie intcnletolvej

http://bip.pzsolesnica.pl

ttściślają ilozszcl,zają irrlolrnacje podanc \\, ogłosżeniu o prżetargll

w Biuletynie ZanlórYieli Pub|icznych, 1łblicy ogb§7eń Zama\yiającego

tsiuletynU Infornlacji Publicznei Po\l,iatolvego ZtsPoht szpitali:

1. Przedlniolcm Zamówiel)iajcst dostawa środki^v dczy,ll'ol(cyjnych dla Po§,iłto\Ycgo Ze§polu Szpitali.
2. szczególoW} opis prżedmiotu za,nówienia zarviemją tbnrrularze aśortynentolvo_ccl]o\vc l]l 1_1l

slanowirlce zalączlik do formularza ofe{owego (zaląc7nik lrr l),
3, ]lości artykl,łów podanc rv for'mulalzach asofiynleitowo-cenow},ch sfuźą do celów przeliczeniou,vch,

Wykonawca może zaploporro*,aó inne wic]kości 0pakowali odpowicdnio.je przeliczając (zaoklą8lając do
pcłlych opakowali $, górę,),

4, Ilości podane w folmu]afzach asoftvmcnto\lo-ceno\lych są oricn|acyjne i Ękonarrca nic możc się lla Die
po§oływać w p.Zypadku ich wykolzystaDia w 7akrcsic danej pozycji cęnl)ika, a co siQ ż lyln wiąże do
sprze.lawania arlykukiw po iInlych oenach j cdn ostko\rych niż podanc \ł ofcfcie, Zim.lwi jący os7acowal
ilości Da podsta§ie aktualncgo Zużycia i 7apotrzcbolvania, ltiejest.tv stallic określić ilości pacjenró\ł,, a
tyn santym mateliałćxv, które bqdą nięzbędne w SzpilalLl w oklesie lęalizacji ulnowy. W plzypadku
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niniejszego Zamówienia kluczową rolę odgryWa łąOZna wańość zanóWi€nia, która będzie podana w

umowie, Wykonawca zobowiązanyjest do realizowania zamówienia tych artykułów w cenie pfzetargowej

do końca temlinu realizacji umowy.

5. Zamawiający sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowó llqtrlał wielkość

zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć),

6, Kody i nazwy według Wspólnego SłowDika Zamówień (CPV)
Główny przedmiot | 33631600-8 (środki antyseptyczre i dezynfekcyjne),

7, Miejsce realizacj i zamówienia: magazyny szpitaln§ (lv piętro) - Powiatowy Zespół szpitali w oleśnicy ul.

Armii Krajowej 1, 56-400 oleśnica.

2,I- Zariawiają§y dopuszcza składanie ofeń częś§iowych - 8 części (zadania), Wykonawca może zlożyć

ofeńę w odniesieniu dojednej, kilku lub wszystkich części.

2.2, Podwykonawstwo:

1) Zamawiający nie zastrzęga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

zamówienia,

2) Wykonawca lnoże powierzyć wykonanie cżęści zamówienia podwykonawcy.

3) Zamawiający żąda wskazania prżez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia,

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przeż Wykonaw§ę nazw (firm)

podwykonawców

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

,projekt umowy".

-],1, 
l crrnin \lvkonan]11 zanrjrricnia: 12 lllic§ięcy od dniA podpisania umo}vy.

4,], o udziel€ni€ zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczen iu oraz spełniają

określone przez Zamawiające8o waalnki udziału w postępowaniu,

4.2, o udzie]enie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw warunki dotyczącę:

1) kompetencji lub uprawnień do prorvadzenia określonej działalności zawodowej, o ile Wynika to z

odrębnych przepisów Zanovliajqcy nie wlznacza szczegółov)ego walwtka w tyn zakfesie

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamc$,iający nie wrznacza szcżeqóloweqo wąfunku

v) l}m zaklesie

3) zdo]ności technicznej lub zawodowej - Zamawiajqc! nie v2nacza szczegółoiego warunku

\J tyn zakftsie.

4,3. Zamawiaiący może, na każdym etapie poĘpowanią uznać, że Wykonawca nię pos;ada \\yma8anych

zdolności, jężeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarczę wykonawcy może mieó n€gatywny wpływ na realizację zamówienia.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIDNIA, JEŻELI ZAMAW|AJACY DOPUSZCZA SKŁADANIB

CZĘŚCIOWYCH, PODWYKONAWSTWO

\ ARIJNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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5,1. Z po§tępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi

którakolwiek z okoliczności wskażanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 ustawy Pzp,

5.2. Dodatkowo, na podstawie art,24 ust, 5 pkt l ustawy Pżp z postępowaniao udzielęnie zamówien ia zostan ie

wyklucżony Wykonawca:

1) w stosunku do którego otwańo likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyj nym jest prżewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjęjego najątku lub sąd

zarządził likwidację je8o majątku w trybie art.332 ust, 1 Ustawy ż dnia 15 maja 2015 r Prawo

restrukturyzacyjne (tekstjednolity Dz. U. z 2019 r. poz.243 ze żm.)||Lb którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierżycię|i przez likwidację majątku

upadłego, chybaże sąd zarządził likwidacjęjego majątku wtrybięań,366 ust, l ustawy z dnia 28 lutego

2003 r, - Prawo upadlościowe (tekstjednolity Dz.IJ. z2019 l. poz. 498),

5.3. Wykluczerrie Wykonawcy następuje z zachowaniem ań.24 ust. 7 ustawy Pzp.

5.4, Zamawla:ący może wyklucżyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia,

5,5, W przypadka§h, o których mowa w ań, 24 ust, 1 pkt 19 ustał] Pzp, przed wykluczeniern Wykonawcy,

Zamawiający zapewnia tęmu Wykonawcy możliwośó udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu

postępowania o udzielenię zamówienia nie zakłóci konkurencji,

6.1, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofeń oświadczenia

stanowiące wstępne potwierdzenie, żę Wykonawca:

l) nie podlega wykluczeniu

2) spelnia \^arunki udlialu W po.lępo\Ąaniu

6,2. oświadczenia, o których mowa w ust, 6.1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej

(oryginAł) wraz z ofertą, Propozycje tr€ści oświadczeń stano\łią załącżnik nr 2 do siwz i załącznik nr 3

do siwz,

6.3, Wykonawca, lv terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie jnternetorłej informacji, o której mowa

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

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. ] pkt 23 ustawy Pzp, w
prżypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złol4lć wraz z oświadcze[iem

dokumenty bądź intbrmacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył

ofertę ie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, Propozycje treści oświadczenia stanowi

załącznik nr 4 do siwz.

6.4, Jeżelijest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zarnówienia,

Zamawiający lnoże na każdym etapie postępowania węzwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podt€gają *5/kluczeniu, spełniają

F

5. PRZI]SŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ
W CELU WYKAZAN|A BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



warunki udziału w postępowaniu, a jężęli zachodzą uzasadnione podsta\ły do uznania, źę Złożonę

upfzędnio oświadcżenia lub dokumenty nie są już aktualne, do zlożęnla aktualnych oświadczeń lub

dokumentótv,

6.5. Zamawiającv. zqodnie z ań,24aa ustawv DzD. najDierw dokona ocenv

Wvkonawcv. któreqo ofońa została oceniona iako najkorzvstniejsza. dokona badania braku Dodstaw do

w},kluczenia oraz sDełiienia warunków udziału w !ostęDQ]ryą!!!]L

6.6, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, Wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona

najwyźej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ań. 25 ust. l ustawy Pzp,

6,7. Na w€zwanie Zamawiając€go, wykonawca którego of€ńa zostala najwyżej oceniona, zobowiązany

je§t do żłożenia następujących oświadczeń i dokum€ntów|

1) w ćelu Dot}Yierdzenia braku nodstaw do rrrylduczenia o iakich mowa w ań. 24 u§t. 5 ustawY Dzp:

a) odpisu z właściwego rej€stru lub z c€ntralnej €\yid€ncji i informacji o działalności go§podarcż€j,jeźeli

odrębne przepisy wyrragają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celll potwierdzęnia braku podstaw

llykluczenia na podstawie ań, 24 ust, 5 pkt l ustarłry Pzp (Rozdział 5 ust, 5.2, siwz).

Jeżeli Wykonawca mźl siedzibę lub miejsce żamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumenill, o którym mowa powyżej składa doklment lub dokumenty wystawione w kmju, w

któryn Wykonawca ma siędzibę lub mi€jsce zamięszkania potwierdzające odpowiednio że:

- nie otwarto iego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wysttlwiony nie vcześniej fiiż 6 miesięcy Fzed

upbĄ,.ln lenlińu skladania oJert).

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamięszkania ma

osoba, której dokument doryczy, nie wydaje się dokumentó\ o których mowa powyżej, zastępuje się ję

dokumentem zawierającynr odpolvieclnio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazanięm osoby albo o§ób

uprawnionych do jego repr€zentacji, Iub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyÓ, złożone

przed notariuszem lub przez organem sądowym, administracyjnym albo organem samorżądu zawodowego

lub gospoclarczego Tvłaśc iwym ze wzgtędu na siedzibę lub miejsce zamięszkania wykonawcy lub miejsce

zalnieszkania tej osoby,

Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż ó mies;ęcy przed upływem telminu

składania ofeft.

6.8. J€żeli wykaz, oświadczenia ]ub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust, 6,7.

siwz budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośr€dnio do właściwego podmiotu, na

rz€cz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumęnty w rym zakresie.

6,9. Wykonawca niejest obowiązany do złożenia oświadcżeń lub dokumentów potwi€rdzających okoliczności,

o których mowa w ań. 25 ust. 1 pkt l i 3 ustawy Pzp, jężęli Z^mawiający posiada oświadczenia lub

dokumcnty dotyczącc tego wykonawcy lub może.je zyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych

ba7 danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o

inlornatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiozne (tekst .iednolity Dz.U. zż019 r.

poz, 700), a Wykonawca wskazał to w złożolEj ofefcie (informącie tdkie należy umieścić i Jolmularzu

ofe owwn w usl. ]0).
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7.1, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówięnia. W takim przypadku Wykonawcy

ustanawiaja pqllouopłiła do reprezentowania ich w postępo\łaniu o udzielenie zamówienia albo

repręzento\łania w postępowaniLr izawarcia umowy w sprawie zanrówierria publir,zncgo.

Pelnomocrrictwo winno b!ć zt lqczone do ofeĄ w forrrrie orygificll lab notaria]nie poślrialczohej

kopii.

7.2, W przypadku Wykonawców wspóinie ubiegających się o udzielenie żamówięnia, żaden z nich Die może

podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie prżesłanek, o których mowa w ań. 24 ust, l pkt 13-

22 ustawy Pżp oraz \,ł art. 24 ust, 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków udziału w
postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz.4 ust,4.2, siwz.

7,3. W pfzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa

w Rozdziale 6 ust, 6.1, siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

7.4. w przvpadku wsDól nego ubieqan ia s ię o zamówienie Drz€z wvkonawców oświadczenie o przynależności

l b braku Drzvnależności do tei samei eruDv kaDitalowei. o którvm mowa w Rozdz, ó ust, 6.3. siwz

składa kżdy z wykonawców.

7,5. W przypadku wspólnęgo ubiegania się o zamówienie prżez Wykonawców są oni zobowiązani na

wezwanie Zamawiajacego żłożvć dokumenĘv i oŚwiadcz€nia. o których mowa w Rozdz, 6 ust, 6.?. siwż
przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rożdż. 6 ust, 6,7 pkt ] siwz składa odpowiednio

Wykonawca, który wykażuję spełnienie warunku, w zakresie i t]a Zasadach opisanych w rozdz, 4 ust. 4.2.

siwz.

7.6. W przypadku wyboru ofeńy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

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

wykonawców przed podpisalriem urnowy

2)Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanię umowy.

8.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwen

operatora pocztowego w rozumienirr ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku _ Prawo pocżtowe (tekst

jędnolity Dż. U. z 20]'8 r., poz. 2188 ze zrrr,), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użycin

środków komunikacji e|ektronicznej, w tym faksu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz,IJ. z 2019 r., poz. 123), z uwzględnieniem

Wymogów dotyczących fonny, ustanowionych poniżej w ust. 8.6.-8,9,

8.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający iWykonawcy prżekazują p isemn ie,

faksem lub elektronicznie:

1) nulller faksu|'71/ 17-67-30'7

2) adres pocz§, elektronicznej: przetargi@pzsolesnica.pl

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
(SPÓŁKI C!,!VILNE/ KoNsoRcJA)

KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
I DOKUMENTÓW



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

udzieIania zamówień publicznych jest Panj Elżbi€ta Kaznowska - Spec, ds, zamówień publicznych,

e_mail: orzetarpildozsolesnica,ol,

zana|,iajqcy ifi/ormuje, iż pźepisy ustą],,ły nie pozwaląjq na jakikolviek inn, kontak zarówno z

Za]nal|iającyn, jak i osobami upfalĄJnionynli do pofozumiewaĄia się z Wkonar|comi niż wskazaĄ) v
iniejsz},n rozdziale siwz. oznacza lo, że Zanlćlll,iając! nie bęćlzie rcago\|al ną infielomy ko taklowania

się z nim, w szezególttości na ko fuk| lelefoniczĄ)) Iub/i osobisty \| s:/.,ojej siedzibie.

8.4, Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infomac.je

przy użyciu środków komunikacji etekkonicznej, w tym faksu w roz mieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002

r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda Ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie

potwicrdza fakt ich otrzymania,

8,5, W prz-ypadku brakLl potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema,

iż pismo §ysłane plzez Zamawiaj1cego na nunrer t'aksu lub adres elęktroniczny podany prżez

Wykonawcę, zostało lllu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma

a za potwierdzeniejej otrzynania Zamawiający przyjmie wydruk potwierdżający wysłanie wiadomości,

8.6, W postępowaniu oświadcz€iia, o których mowa w rozdz. 6 ust, 6,1. siwz, składa się w formie pisemnej,

'. 
opatrzonej \Nłasnofęczfir 1 podPise (oflginal).

8,?. ofedę składa się pod rygoren nieważności w formi€ pis€mnej, r. opa|źonej własnoręcznym podpisem

(orygintĄ.

8,8, Dokumenty lub oświ^dczenia (o któlych mowa w rozporzqdzeniuw sprłrie rodzajów cloku entó|) jakich

noże żq(]ać Zrnnańliajqq od lltykonawcy, okfesu v,aż ości ofaz forn w jakich clokunenty te nogq być

§kłaclane, v 
^łiqzku 

z rczpofzqdzenie Ministra Płzedsiębiofczości i Technologii z dfiia 16 paździemika

20]8l. zmieniajqcym to rozpaźqdzenie) składan€ są w oryginale lub kopii poświadczonej za z9odność z

oryginatem, Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuj€ poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub

kopii oświadczenia sporządzonyclr w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

8,9, Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego

zdolnościach lub s},tuacii polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówieDia publiczn€go albo pod§Tkonawca, w zakresie dokum€ntó\ któr§ każdego z nich dotyczą,

8.10. Poświadczenie ża zgodnośó z oryginałem dokon}nvan€ w formi€ pisemnej powinno polegać na

umieszczeniu na kopii dokumentu lub oświadczenia zapisu,,za żgodnośó z oryginałem" lub,,zgodne z

olyginałem" lub zapisu o podobnej treści w sposób który utnożliwi Zamawiającemu j€dnoznaczne

stwieldzeni€ czy złożone przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia odzwierciedlają stan fak§czny

w nich przedstawiony, stwierdzenie powinno być podpisanę przez właściwą osobę zgodnie z zasadami

reprezentacji oraz sporządzono w sposób Umożliwiający identyfikację podpisu r,?p wraz z ińiennq

pieczq*q osab, pośv}iadczojqcej kopię doknnefitu za z4od ość z olyqinałem).

8,ll. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginał lub notarialnie poświadczonej kopiidokunentóĘ o

których mowa w rozporządz€niu, innych Diż oświadczeń, wyłączni€ Medy, gdy złoźona kopia dokumentu

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co dojej prawidłowości.

8,12, Dokumenty sporądzone wjęzyku obcym powinny byó składane wraz z thmaczeniem najęzyk polski,

\



9,1. Wykonawca moźe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnięnie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia kierując swe zapytania pi§emnie, falaem lub drcgą elektroniczną.

Zanawiający zwtaca się z prośbą o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną w formie

edytowahtej na adres: prżetargi@pzsolesnica,pI , gdyż skróci to czas udzielania wl,jaśnień,

9.2. Zamawiający jest obowiązany udzie|ić wyjaśnień niezwłocznię, jednak nie później iiż Da 2 dni przecl

upływem terminu składania ofeń - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnięnię treści SIWZ wpłnął do

ZamawiająceBo nie później niż do końcadnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania

ofert,

9.3, Jeżeli wniosek o rłyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zarnówienia wplynął po upĘwie

t€rminu składania wniosku, o którym mowa w ust.9,2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający

może udzielió wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

9,4. Przedłużęnie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w

ust. 9.2.

9,5, Treść żapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przękazał siwz, bez

uja\łniania źródła zap}tania, a także zamieści na stronie internetowej htID://biD pls()lesnica,Dl

9.6, W prżypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią uduielonych wyjaśnień lub zmian

siwz, jako obowiąrrjącą nalęży przy.jąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie

Zamawiającego,

9,7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem t€nninu składania ofeń zmienió tręść

siwz, Dokonaną zmianę siwz Zarnawiający udostępni na stronie intemetowej hltp]//]]i]].])Z!q!!§]]Dł,pl

9,8, Jeżeli w \łyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści o8łoszenia o zamówieniu będzie

niezbędny dodatkowy czas nawprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży tennin składania

ofeń i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści informację na stronie

intemetowej http|//bip,pzsol€snica.pI

9.9. Jeżeli zmiana treści siwż będzie pfowadziła do zmiany treści ogłosżenia o zamówieniu, Zamawinjący

dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w ań. 38 ust. 4a ustawy Pzp.

9.10, Zamawiający nie żamierza zwoływaó zebrania Wykonawców plzed składaniem ofert,

l0.1, Wykonawca może Z]oźyó 1ylkojedną otćfię,

l0,2. Zamawiająoy dopuszcza składania olcrt częśoiowych na wybraną przcz Wykonarr cę częsc z.:rrrlori lcrril
(zadanie),

10,3, Zallav iaj4oy nie dopusżcza składania ofćI.t \\arianlowych,

1 0,żi, I'reść ofirl_v stanow i w),Dc hllony i rlod p i sany o]zcz osobv u porvażn io nc d o l cpleleDlo wan ia \Vvko ll a\\,cv

Fornularz 0l'€rty §DorzĄdżonv z łlTkorzYstanitDl \Yzoru §tanowiaccgo Zał4cznik nr l do slwZ orAż

formularz€:lsortvmćntorvo-c€norYe odDo}Yiednio do ryybranYch cześci (zadaniir) żamórYicnia.

l0.5. wrnz z ofcrta musz4 bvć zlożoD.:

Wfl_
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l ) ośWiadczenia Wymaganę postanowięniami rozdz. 6 ust. 6,l siWZ,

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

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe

pełDomocnictwo, Pełnonrocnik może byó ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w

postępowanill albo do reprezentowania w postępowan iu izawarcia umowy (wymagana forma oryginał

lub noIariaInie polwierd/ona kopia).

3) PełRomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania Wykonawcy -
wzgtędnie do podpisania innych dokumentóW składanych wraz z ofertą (eśli ofertę wraz z

załącznikam i podpisuje Pełnomocnik).

4) Dokumenty, z których Wynika pmwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za

zgodność z oryginałem przęz notariusza), wżględnie do podpisania innych dokumentów składanych

łłr?iz z ofeflą, chyba, źe Zamawiający moźe je uzyskać w szczególności za ponocą bezpłatnych i

ogótnodostępnych baż danyclr, w szczególności re.jestrów publicznych w rozumieniu usta§T ż dnia 17

tutego 2005 roku o infomatyzac.ji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst

jednolity Dz,U, żOlg l, poz. '700 zę zfi), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem ofeń, o ile

prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofeńą,

l0.6, oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy określoną w

rejestrze lub innyn dokumencie, właściwym dla danej fomy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

l0.,7. Zan^\viający z^leca \ł}korzystanie wzorów formularzy stanowiących integralną część niniejszej siwz,

Dopuszcza się Złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak,

że iclr treść będzie odpowiadaó wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej siwz,

l0.8. ofefia powhlna byó sporżądzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnęj (tj, opatrzona

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

być czytelny.

l0.9. Zalęca się. aby wszystkie strony ofeńy i załączników były ponumerowane i parafowane przez

Wykonawcę lub osobę upowaźnioną.

10,10, Każda poprawka W treści ofeńy, w szozególności kńda zmiana, przękreślenie, uzupełnienie,

nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzię

uwzględnione,

10,] l, Zamawiający informuje, iż zgodnie u alt, 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących

taiemnicę przedsiębiorslwa, w rozumienill przepisów o zwalczaniu nieucżciwej konkurencji, jeżeli

wykonawca, nie późnięj niź w term inie składania ofeń, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie

mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosown€ *yjaŚnienia, iż zastrzeżone informa§je

stanowią taj emnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moż€ zastrzec informacji, o których mowaw ań, 86

ust, 4 ustawy Pzp.

l2,12, W§zelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu usta\ły z dnia 16 kwietnia

1993 r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednotity Dz, U. z 2019 r., poz. l0i0 ze zm,), które

Wykonawcaclrce Zastlzecjako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu,



w sposób umoż|iwiający łatwe odniej odłączeniei opatrżone napisem: ,,Infofmacje stanowiąc€ taj€mnicę

przedsiębiorstwa - nie udo§tępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron ofelty,

10.13, Zamawiający nie ponosi odpowiedżialności za niewłaściwe zabezpięczęnię przez Wykonawcę

dokumentów i informacji wskażanychjako stanowiące taiemnicę przedsiębiorstwa,

10,14. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonaw§a zawrze informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa oraż informacje, do ujawnienia, których Zamawiający będżie zobowiązany,

Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będżie odpowiedzia]nośó za niewłaściwe

zabezpieczenie infolmacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

10.15, ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleźy umieścić w zamknięrym opakowaniu,

uniemożliwiającym odcz}tanie.jego żawańości bez uszkodzenia tego opakowania, Kopeńa powinna być

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

informacje:

lłll nv.o: Ż,*,]4,y,
lPosi!lo9l z6oólszp,1,1l
I

l1,1. 
Ąrmii Krujosej l

Lstłoo ol"<n,.nl-,,
YaDnqloll|.!:

OFERTA PRZETARGOWA NA:

,,Dostawa środkółv deżynfekcyjnych dla Powiatowego Zespolu szpitali''

Zadani€ nr.,.,..................
(vskązdć nufiel zadahia, ha fuóre swadaĄąjesl oferld)

Nie otwierać przcd dniem ............................,...2020 r. godz.09:30

llpi ć Ążkać.ań! ler n olwrcja oJen)

znak spmwyI PZS/PN/I612020

*fąmkę można wyciqć i nąkleić na kopeń?

10,16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wylikające z Dienależytęgo oznakowaDia

koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

l0.17, Przed upływem terminu składania ofeń, Wykonawca noże wprowadzió zrniany dó złożonej of€rty lub

wycofać ofeńę, oświadczenia o \łprowadżonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być podpisanę

przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i doręczone Zamawiającemu na piŚmie

pod rygorem nieważności pfżed uplywem terminu składania ofert. oświadczenia powinny być

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe ożnaczenię

wyrazem|,,ZMIANA" lub,,WYCoFANIE".

l0,18. Wszystkie koszty zwiążane z uczestnictwem w postępowaDiuj w szczególności z przygotowaDiem i

złożeniem ofer§, ponosi WykoDawca składający ofeńę.

10,19. Zamawiający nie prżewiduje zwrotu kosźów udziału w postępowaniu,

10,20. Do ofefty należy dolączyć aktualne kBrty charaktery§Ęki poszczególnych zaoferowanych

WL&



l0,20. Do ol'cI,ty na|eżl,dolączyć Dn nOśniku ry łer§ji cltktronicznej cdytow,llny/€ fonnularz/e

źrsoItvmcnto}1,o-ccno\\1,

1l,l, ceną pod]egającą ocenie, w zakresie poszczególnych zadań, jest CENA oFERTY BRUTTo (zwana

róWnież ceną ofertową),

11,2. Wykorrawca w ofercie winien przedstawió cenę za wykonanie każdego zadania (części) odrębnie, z

uwzględDieniem wszystkich wymagań siwz, wyliczoną w oparciu o Formularz asortymentowo-

cenolvy nr 1_8, będący załącznikiern do formularza ofeńy, tlwzględniając wszelkie niezbędne koszty

związane z realizacją zamówienia,

lt,3. ceny icdnostkowe podane przez Wykonawcę w Formularzu a§ońymentowo-cęnoł\T m nl 1-8

stanowiącym załącznik do formuIarza oferty będą niezmienne przez cĄ okres obowiązywania umowy

lla reali7acię pr/edmiotouego zamo,,r ieni:r.

1],4. Cenę ofeńy naleźy podać w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozlicueń między njm, a

Wykonawcą w walutach obcych.

ostateczna cena ofeńowa, podana pżez Wykonawcę, ma być ceną w rozumieniu odpowiednio ań, 3

ust,]pktl,pkt2iust,2ustawyzdnia09maja20014r.oinformowaniuocenachtowarówiusług

(tekstjednoliry Dz, IJ, z2019 l. poz, l78), przedstawioną w setnych częściach złote8o, tj, zgodnie z

polskim systemęm płatniczynr po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy

czym kolicówki poniżej 0,5 groszapomija się, a koricówki 0,5 grosza iwyższe zaokrągla się do 1 grosza,

l1,5. Do ceny netto należy doliczyó podatek VAT w odpowiedniej wysokości, stawka VAT musi zostać

okreśIona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług dnia 1 l marca 2004 r. (tekstjednolity Dz, U,

z 2018 t ., poz. 2l'1 4 ze zm).

1].6, W przypadku zmiany przepisów dotyczących usta§} o podatku od towarów iusług, strony

obowiązywać bę{:lzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzięń wystawienia faktury,

]],7, Zamawiający nię dopuszcza przedstawienia ceny za wykonanie prz€dmiotu Zamówienia W kilku

lvariantach, w zależności od zastosowanych rożwiązań. W przypadku przedstawien;a ceny w taki

sposób ofeńa zostan;e odrzucona,

1 ],8. Jeżęli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w c€lu ocęny takiej

oferty doliczy do prz€dstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek

ro7lic/)c /godnie / I)lni przepi.alni.

l1.9, Wykonawca składając ofertę, infonnuj€ Zamawiającego, czy Wybór oferry będzie prowadzić do

powstania u Zamawiającęgo obowiązku podatkoweBo, wskaz jąc nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić dojego powstania, oraz wskazując ich wańość bez

kwoty podatku.

lanra§iajr]c} nic będzie ż4dal wnicsienia ł,łdjun,

h'-'<
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l3.1. TI,RMIN SKŁADANIA OFERT:

olertę należy złożyć w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezrocżystej kopercie, w

siedzibie Zamawiającego Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, ul, Armii Krajowoj l, 56-400 Oleśnica,

Iv piętro sekretariat - pokój nr 409 _ do dnia 27 listoplda 2020 r. do godziny 900,

] 3.2, Każda Złożona ofeńa otrzynra numer idęntyfikacyjny,

l3,], Po uply\łic terminu składrrnia ofett, Wykona\lca nie noże lvycof'ać oleńy aDi dokonać w niei

jakichkohviek zlian,
l3,4, ot'e(y ZłożoDe po w},Zllaczonym tcrninie żostaną niezwlocznic żwróoone3,

l3,5, Jcżeli Wykonarvca Za]nielza p.Zcsłać ofeńę poc7tą. tvynrag.tnejest by dokolrano lcgo ża Po§\,ierdZenicn]

odbioru, Za t€rmin złożenia ol'crty uznaje się terlnin potłvierdzenil odbioru oferty przez ZamawiAjącego

rYiego siedzibie.

13.6. TERMIN OTWARCIA OFERT:

otwarcie ofeń odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zespole SZpitali w oleśnicy, ul,

Armii Krajow€j 1, 56-400 Oleśnica, IV piętro - sekretariat, pokój nr 409 - w dniu 27 lisbpłda 2020

r. o godzinie 930,

l3.7, otwarcie ofęńjestjawne. Bezpośrednio przed otwarcięm ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza

przezna§zyó na sfinansowanie zamówienia (art. 8Ó ust. 3 ustawy Pzp).

13.8. ofeńy otwierane będą w kolejności ich złożenia.

13,9. otwiefając ofeńy Zamawiający poda|

l ) nazwę (firmę) i adres Wykonawct któIego ofeńa została otwańa,

2) ceny ofert,

3) telmin dostawy zawarty w ofercie,

]3.10, Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie intęrnetowej http://

hnD:/,biD,pl50Iesnica.pl inlormacie dorvc7ace:

l) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów Wykonawców, którży złożyli oferty w te.minie,

3) ceny ofeń, terminu dostały zawańych w ofertach.

14,1, Temrin związania ofeĄ: !ay!g§!:lolĘi licząc od daty otwarcia ofert.

l4,2, Bie8 terminu związania ofetą rozpoczyna się wraż z upływem tęrminu składania ofeń.

] 4.3, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaiacego może przedłużyć tęrmin związańja ofertą, z
tym, że Zamawiający może tylko raż, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu żwiązania ofertą

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na prżedłużeDie tego terminu o oznaczony okres, nie

dłUższyjednak niż 60 dni (ar|.85 ust. 2 l6law Pzp).

2 w wypadku braku jakiegako]Wiek aznaczenio nodawcy oferty na kopercje, aferto żostanie kamjsyjnie atwofta, tylka i
wylqcznie w celu odnolezrcnia ddresu nadawcy ivlraz ż kapiq pratokołu otwarcja tejże aJerty zostcrnie zwrócona
odpowiednieńu WykonaWcy, w plzeWidżianych terminoch zoWartych W uławie Prcwó zanówień publicznych-

11
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] 5,l, ofilt), ni€ podlcgąiącc odrzuceniu na tyln ctapię postępo\Yania Zostaną poddane ocenic ofcft w opalciu

l4,4. Zgodnic Z ań, 89 tlst. 1 pkt 7a Zan]awiający Odrzuci ofcńę.iężeli Wykona\Yca nię łyrazi Zgody, o któręj

mo!\,a rv alt, 85 ust, 2, na przcdłtlżenie tenninu ZwiąZania oleńą,

o kr}łeria podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu.

l5,2, Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe kryeria

oceny ofeń:

SDosób ob]iczenia wańości punktowej ocenianeqo krvterium:

l)Kryterium nr 1 - CENA oFERTowA BRUTTo:

ofercie z najniż§zą c€ną brutto przyznanych zostanię 60 punktów. Punkty pozostałych ofeń będą

liczone według proporcji matematycznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
poniŻszym wzoręmI

ck= (Cw mm / cw 
"*"l,*) 

x 60y. x 100 pkt

gdzie: Ck suma punktów końcowa

Cw -ń - najniższa cena o8ółem brutto spośród oferowanych ofert,

Cw *.h* - cena ogółem brutto ocenianej oferly,

2) Krytcrium nr 2 TERMIN DosTAwY (TD)i

T€rmin dostawy nie możębyćk|ólszy niż | dzień robocry i nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty
otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekażanego telefonicznie/pisemnie

TD = (TD .I".f*.*.t.., / TD 
"_,.",d-,,) 

x 409l" x l00 pkt

qdziei

TD.I"."t"-",e.. minimalny of€rowany t€rmin dostawy spośród ofeńnie odrzuconycb w danym zadaniu

TD ,",",,b,d "l",r} 
termindostawy ocenianej oferty w danym zadaniu

ostateczna ocena ofeń w danvm żadaniu bedzie liczona wedłuq wzoru:

Ilość punktów= ck+ TD

15,]. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wżna, która otrżyma najwyższą liczbę punktów

wyliczoną iako sumę punktów uzyskanych w w/w kqł€riach,

l5.4. Zamawiający Wybiera ofęrtę najkorzystniejszą na podstawie krytefiów ocęny ofęń określonych w

spec) fikacji i5Iotn)ch $arunkot! /amówienia,

\

L,p, Kfvf.ri, occnv of€rt: wlrga:

l c]cne ot!l1o§,a bn(to 60 %= 60 pkt

ż. Tcnnin dostawy 40%= 40 pkt

Razcnr l00%= 100 pkt
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l5.5. W toku dokonywania oceny złożonych ofet Zamawiający, na podstawie ań- 87 ust. l ustawy Pzp, moźe

źądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

l5 .6. zafiawiaJący odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki okreś lone w art. 89 ust, l ustawy Pzp.

16.1, Umowa zostanie żawańa w fomie pisemnej w termi ie okr€ślonym na podstawie art,94 ust. l i2 ustawy

Pzp. o miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi drogą pocztową lum

mail. lub telefonicznie Wykonawcę, którego ofeńa została rłybrana ża najkorzystnie.jszą,

16,2, W przypadku wyboru jako najkorżystni€jszej oferty Wykonawcy prowadzącego działalnośó w formie

spółki cywilnej - Wykonawca zobowiązanyjest przedłoźyć umowę spółki cywilnej (albo wyciąg z tej

umowy zawierający postanowienia doryczące reprezentowania i prowadzenia spmw spółki). Jeżęli

Wykonawca prowadzą§y działalność w formie spółki cywilnej nie przedłoży ZaInawia.jącemu umowy

spółki albo wyciągu z tej umowy, Wówczas umowa o zanówieDia publicznę musi być podpisana pźęz
wszystkich wspólników te.j spółki.

16,3, W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej ofęrty złożonej przez Konsorcjum Wykonawca

obowiązany jest przędłożyć umowę konsorcjum prżed terminem podpisania umowy Zawięrallej \ł

Ę n iku przeprowad7one8o post§powania,

l6.4. Wykonawca, którego ofęńa zostanie wybrana zobowiązany będzie przęd podpisaniem umowy do:

l) podania, o ile sąjuż zńane, nazw albo nazwisk albo imion inazwisk oraz danych kontaktowych

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje przedmiotu umo\ły.

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w żdaniu

pierwszym) w trakcie realizacji żamówienia, a tak!że pftekazuję informacje na temat nowych

podwykonawcó\ którym w późniejszym okresie zamieża powierzyć realizację pżedmiotu Llmowy,

Zamawiaiący nie będzic żądał wniesienia Zabezpieczenia nalcżytego wykonania unlorł,y.

18.1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy §tanowiący załącznik nr 5 do siwz,

18,2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian treściumowy Zgodnie z postano\ieniami

umowy.

plojektu

Wykonawcy, a także innęmu podmiotowi,jeżeli ma lub miał inter€s w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyliku naruszenia przez żamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ocbrony prawnej określone w Dżialę Vl ustaw} Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogloszeniao zamówięniu

oraz specyfikacji istotnych warunków żamówienia przysługują równi€ż ofganizacjom wpisanym na listę, o

któręj mowa w ań, ] 54 pkt 5 ustawy Pzp,

13

16, lNFoRMAcJE o FoRMALNoŚclAcH! JAKICH NALEŻY DoPEŁNIC Po WYBoRZE
W CELU ZAWARCIA UMOWY

|7. Z ABE7,PIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1 8. ISTOTNE DLA STRON POSTAI\OWIENIA, KTÓRX ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
UMowY

19. PoUczENIE o ŚRoDKACH ocHRoNY PRAWNE,I

W$,



1, Zamawiający prz€strzegając przepisów ustawy z dnia l0 maja 2018t. o ochronie danych osobowych (Dz,U.

z2018r., poz. 1000) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawaltych w ań. 13 iż uwagi na zapis

art, 14 rożporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201ó1679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie

ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osoborłrych iw sprawie swobodnego przepływu

takich danych otaż uchylcnia dyrektywy 95/46lWE (Dz, Urz, UE L l 19 z 04.05.2016, str 1), zwanym dalej i

,,RoDo", niniejszynr informuję, iż w treści Fonnularza oferty, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w

uakresie *}pełnienia obowiązków informaryjnych przewidzianych w art, ]3 i/lub ]4 RODO,

2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiąZek informacyjny zawańy w art, 13 RoDo

(a na podstawie art. 13 i/lub 14 RoDo Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej

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

poniżej treść,,Klauzuli informacyjnęj w zakresie danych osobo\\Tch",

3. KLAUZULA INFoRMACYJNA w zakr€sie danych osobowych:

Zamawiający zgodnie z alt, 13 ust. 1 i2 rozporzą zeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016ló79 z

dnia 27 kwietnia 201ó r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo\łych

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz, Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str, l), dalej ,,RODO", Zamawiający

irrformuje Wykonawcó\ o tym że na podstawie ań. 13 i/lub ań. 14 RoDo - Wykonawcy odpowiednio,

względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt ż poniże1 onz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio,

względem osób wskażanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej:

l) administratorem PaDrPani danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szpitali w oleśnicy, ul. Armii

Krajowej 1, 56-400 oleaica, tel.:'711 77 6'7 42'7, fax,.'7Il'7'76 73 07 e-mail: sekr€tariat@pzsolesnica.pl .

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym zespole Szpitali, ul. Amii Krajowej 1, 56-400

oleśnica jęst Pan Wojciech Maciąga, t€, 7l 77 613 23, e-mail iod@pzdolesnica,pl

]) Pana/Pani dane osobowe przetwafzane będą na podstawie art. ó ust, ] lit, c RoDo w celu związanyfi z

postępowaniem o udzi€lenie zamówienia publicznego pn,i !,Dośtawa środkórv dezynfekcyjnych dla

Powiatoryego Zespołu Szpitali" (nr sprawy: PzslPNl16/2020) prowadzonym w trybie prżetargu

Dieograniczonego;

4) odbiorcami PanrPani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w opalciu o art, 8 oraz ań, 96 ust. 3 ustawy z dniażg slyczńi^ 2004 r. - Prawo

zamóWień publicznych (tekst jednolity Dz, U, Z 2019 L poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";

5) Pana/Pani dane osobowe będą pźecho\ływane, żgodnie z art,97 ust, 1 usta§y Pzp, przez okres 4lat od

dnia zakończenia postępowania o udzielenie żamówienia, ajeżelicżas bwaniaumowy prz€kacża4lata, okres

prżecho§ywania obeimuje cały czas trwania umo\\T;

74

INFORMACJE O OCHRON|E DANYCH OSOBOWYCH (RODO)



6) obowiązek podania pftez Pana/Panią danych osobowych beżpośrednio Pana/Panią dotycżących iest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pżp, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pana/Pani danyclr osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautoma§/zowany,

stosowanie do ań. 22 RoDo;

8) posiada Par/Pani:

a) na podstawie ań. l5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pana,/Panidotyczącyclr;

b) na podstawie art, l6 RoDo pra\ło do sprostowania PanrPani danych osobowych **;

c) na podstawie ań. ]8 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania {ianych

osobowych z zastrzeżeniem przypadkóĘ o których mowa w art, 18 ust, 2 RoDo ***;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że

przetwarzanie danych osobowych Państwa do§,czących narusza przepisy RoDo;
9) nie przysfuguje Pani/Panu:

a) w zwiąuku z ań. 17 ust, 3 lit. b, d lub € RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o któryln mowa w art, 20 RODO;

c) na pod§tałvie ań. 2l RoDo prawo §pn eciwu, wobec pżetwarzania danych ośobowych, gdyż

podstarvą prawną prżetwarzania Pańśtwa danych o§obo\Yych jest ań. 6 u§t. 1 lit, c RoDo.
4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówi€niach publicżnych administratorcm danych osobowych

obowiązanym do §pełnienia obowiązku informacyj ego z ań. 13 RoDo będzie w sżczególności:

l) Zamawiający względem osób fizycznych, od których danę osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy

to w szczególności:

a) wykonawcy będącego osobą fizycżną,

b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącąjednoosobową działahrośó gospodarcą,

c) pehomocnika wykonawcy będącego osobą flzyczną(np. dane osobowe zal\ieszczone

w pełnomocnictwie),

d) członka organu zarządzającego \łykonawcy, będącego osobą fiZyczną(np. dane osobowe

zamieszczone w informacji KRK),

e) osoby fiZycznej skięrowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego;

2) wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy

to w szczególnościI

a) osoby fiZycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

b) podwykonawcy/podm ioty trzeciego będące8o osobą fiżycżną,

c) podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą fiżycżną, prowadzącą jednoosobową

działalność gospodarcą,

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

zamiesżczone w pełnomocnictwie),

e) członka organu zażądzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną(np,

dane osobowę zamieszcżone w informacji KRK);
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J) Pod$}kona}Ycahodmiot trzeci względcm osób fiZycznych, od których dane osobowę beZpośrednio

poZyskał,

'" W),jaśnienie: skolzyslanie , pruwa do sPfusk)\łania nie noże skutkować znianq y)ylliku poslępowania a udzielenie

zanówienia pubticznesa ani znia q postanollień unow! w zakresie niezsodnym z ustawq Pzp oruż hie aże naruśzać

inl e ga I n oś c i prc|a ko l1l ol a2 j ega zdlą.zni kó,ll,.

"'wyjttłienie: prmo do ogruniczenia plzelwarzanią ie na zaŃosowaniaw odniesieniu do łzecho1l)Mania, w celu

zapeinienia katzyłania ze środkóyl ochnĄy pruwnej lub ł ceh! ochrony plił innej osobyfłcżnej lub plłłnej, lub z

u;|agi ma vażne l,zględy in'eresu publicznego Unii Eurapejskiej Lub pańsfńJa czlankoi,sLieqo

l, W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówi€nia mają

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień pub|icznych rlełJljednolity Dz. U.

z 2019 poz. t843), akty wykonawcze wydane najej podstawię oraz ustawy Kodeks cywilny,

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet \łrykonania przedm;otu zamówienia,

] /amawi,liąC) nie prze\ridUje 7a\\arcia umort5 ramowej,

4, zamawiający ni€ zamicrza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

5, Zamawiający nie prz€widuj€ przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

6, Zamawiający nie przewiduje składania ofęń wariantowych.

?. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art, 67 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

8, RozwiąZania równowaźne:

8.1. Ewentualne wskazanię prżez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy

funkcjonahości, przeznaczenia 
^sońymentu 

będącego pfzedmiotem zamówienia i słuą ustaleniu standardu,

nie wskażują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta,

8,2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w siwz wskazane zostały normy, znaki towarowe,

patenly lub pochodzenie, Zamawiający dopllszcza rozwiązania równoważne.

8,3. Wykonawca, który powoła się narozwiązanie równoważne, obowiązany j est \łf,kazać, że of€rowany pżez

Diego asońyment stanowiący przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego,

8.4. Za rczwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, parametry

teclrniczre iużytkowe są idcntyczne lub nie gorsze oraz, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiające8o

określone w załączniku nr ]-] do formularza ofertowęgo Fomularzu asorfymentowo-§eiowym

(szczegóło\\T opis przedmiotu dostawy),

8,5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty

wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na wykonawcy,

załą€zniki śtano\Yią integralną część specyfikacji iśtotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr t - formularz oferty wraz z formularzami asortymentowo-ceno\łrymi

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy składanę na podstawie art. 25a usta,t{ry Pzp w odniesieniu do

Zalącznik nr 3

przesłanek wykluczenia z postępowania

- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie ań. 25a ustawy Pzp dotycące spełniania

wanrnków udziałU w postępowaniu

Ę
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Zalącznik nr 4 oś\łiadczenie o prżynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w ań. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pżp

Załącznik nr 5 _ projekt umowy
p,o, DylekiolJ Po$lJtowepo
Zespołu szpłalI Jol.śn,;lł\- '

... k|:.. !:,1śd, ęRę tplr/łrllsla..........,...,..

poap^ u","*/,[ zon o,i.1ą-gą

POlvll$OliY ZU§PÓŁ SZPITALI
,{, 4cl,] łl.EsNlcA

].rl .lrlJ.]l] (roIowei l
cenlr ic7]i7i ó./-300, lox (011J77-67-3o1
tllP 9i]lij4'/o73, Reg. 9329óó54!
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