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ZĄ!44]ł,!ĄJĄe!| Powiatorły Ze§pól szpitĄli

ul. Armii Krajowej l
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sPECYFlKAC.lA
ts,|,ol,NYcH wARUNKów ZAMówrIi]NIA

w postępowaniu o udziele ie zamówienia publicznego

pro\\adzonego § lrybie nrzetargu nieogranicżon€go

na podstawie alt. l0 ust. 1 ustawy, w żwiązku z art. 39_46 ustawy,

z dnia29 slycznia2004r, Prawo zamówięń publicznych

(tekstjednolity Dz. U, z 2019t., poz. 1843 ze zm.\l

poniżej kwory214 000,00 euro

(określon€j w przepisach wydanych na podstawie ań. 11 u§t. 8 u§ta\rf Pżp)

Zgodnic z ł . 24 lł u§tn§}, tzrt,. ,.pl,occduI,ł od§,I(itonł"

na

-DosTAwĘ-

DOSTAWA MATERIAŁÓW HIGIENICZNYCH, OBŁOŻDŃ, PIDLUCHOMAJTEK
DLA POWIATOWEGO ZDSPOŁU SZPITALI

Ninie.jsze lvanrnki szczegółorve Llściślaią i rozszcrzają infb nacjc podane w oglosZęniu o plzetalgu

nieograDicZonym zalnicsżcZonyln w I}iulctynie ZamólYi{jń Publicznych, tabIic} lJgłOsZeń ZamlwiAj4ce8o

omz na strcnic i ternetorvej Biuletynu I fornlacji Pub|icznej Po}yiatoryego Zcspolu szpitl|i:

http://bip.pz§ole§nica.pI

1, Przedmiotem zamówienia jcst dostlwa materidów higi€nicznych, oblożeń, pieluchomajtek dla
Po\Yiatowego Zespolu szpitali.
Szozegółowy opis przedmiotu zamówienia Zawicrają tbnnu]arze asoI1ylnęntowo,cenotve nr 1-7

stanowiącc Załącznik do fo nulaża ofeńowego (załącznik nl ]),

Ilości altykułów podane w lonnulażach asońyDęDtowo-oenorvych slużą do celów pżelicżeniowych,
wykoDawca nloże zaploponować innc wiclkości opakowaIl odpo\łicdnio.ie przelicząiąc (Zaokląglając do
pelnych opakowali \\, górę),

Ilości podalle w foflnularzach asortyDlentowo-oenowyoh są olientaoyjne i Wykonawcł nie lnuże się lll llic
powoływać w plzypadku ioh wykorzystania w Zakresie danej pozycji cęnnika, a co się z tyIn wiąże do
sprzedawania afykułów po innych cenach j ednostkowych niż podane w of'croie, Zalna\!iający oszacował
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NAZWA NADANA IU:

1. oPIs PRzEDMloTU ZAMóWIENIA



ilości na podstawie aktualnego Zużycia i Zapotrzebowania, nie jest W stanie określić ilości pacjentów, a

rym samym materjałów, które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umorvy, W przypadku

niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartośó zamówienia, która będzie podana w

umowie, Wykonawca zobowiązanyjest do realizowania zamówieniatych ańykułów w cenie przetafgowej

do kotica terminu realizacji umowy.

5. zamawiający sukcesywnie w niarę \\ystępujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość
zamówierria (rodzaj i ilość arrykułów, które należry dostarczyó),

6, Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (cPV)
39,5 1,80.00-6 (bi€lizna szpita]na)
33, l9,80.00-4 (szpitalne wyroby papierowe).

7, Miejscę realizacji żamórvienia: magazyn szpitalny (Iv piętro) - Powiatowy Zęspół szpitali W oleśnicy ul.
Arnrii Krajorvej l, 56-400 oleśnica,

2.L ZamaŃl^jący dopuszcza składanie ofeń częściowych - 7 części (zadania), Wykonawca może złożyć

ofeńę w odniesieniu do iednej, kilku lub wszystkich części.

2.2, Podwykonawstwo:

l) Zamawiający nie zastrzega obowiązku o§obistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

zatnówienia.

2) Wykonawca moźe powierzyć wykonanie części zamówienia pod*ykonawcy,

3) Zamawiaiący żąda wskazania przez Wykonawcę w Foimularzu of€rtołym częsci zamówienia,

których Wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm)

podwykonawców.

4) Pozostałe wymagania dotyczące pod\^rykonawstwa zostĄ okreśIone w zĄczniku nr 5 do

,,oroiekt utkowy".

sl\łz

3,], Tcln]in \\)koliania zamówienia: 12 micsięcy od dnia podpi§ania umo\łT.

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

określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

4,2. o udzięlenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają nW. walunki dotycące|

1) kompetencji lub uprawnięń do prowadzenia określonej działa|ności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów Zamay|iajqcy nie wrznacza szczególowego wafunku w 
'ym 

zakfesie

2) sytuacji ekonomiczrrej lub finansowej - Zantń]iajqcy nie wrż acza szcżeqólowego v,afunka

w tyn zakresie

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiajqcy fiie wyznacza szczegółowego ||arunku

w tyn ząkte§ie.

4,3. Zana\viaiący ,noże, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada \łymaganych

zdolności, jeżeli zaangaźowanie zasobów technicznych lub zawodorłych wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realiżację żamówienia.

ffr.l

OPIS CZEŚCI ZAMÓWItrNIA. JEŻEL| ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE

CZĘŚCIOWYCH, PODWYKONAWSTWO

3. TERMINWYKoNANIA

WARIINKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



5,3.

5.4.

5,5.

5.1, Z postępowania o udzielenie zamóWienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi

któmkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. l pkt 12 -23 usta\ł} Pzp,

5,2, Dodatkowo, na podsta\łi€ ań, 24 ust. 5 pkt l ustawy Pzp z postępowania o udżielenie zamówienia zostanie

wykluczolry Wykonawca:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w żatwierdzonym przez sąd lkładzie w postępowaniu

restrukturyzaryjnym jęst przewidziane zaspokojenie rłierzycieIi pfz€z likwidacjęjeBo majątku lub sąd

zarądził likwidację jego majątku w trybie ań. 332 ust, l usta\łT z dnia 15 maja 20]5 r - Prawo

restrukturyzaryjne (tekstjednolity Dz. U, z 2019 r. poz.243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z

wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatxierdzony prawomocnym

postanowienien sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację rnajątku

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacjęjego majątku w trybie art.366 ust. 1 usta\ły zdnia28 ]utego

2003 r - Prawo upadłościowe (tekstjednoliry Dż. U. żż019 t. poz. 498).

Wyklucżenie Wykonawcy następuje z zachowaniem ań. 24 ust, 7 ustawy Pzp,

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na ka]żdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

W pfzypadkach, o których mowa w att, 24 ust. l pkt 19 ustawy Pzp, pfzed wykluczeniem Wykonawcy,

Zal']'awla:ący żapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, źę jego udział w prżygotowaniu

postępowania o udzielenie zamówienia nie żakłóci konkurencji.

6,1, Wykonawca zobowiązany jest dolącżyć do oferty aktualne na dżieil składa ia ofeń oświadczenia

stanowią§ę wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu

2) spelnia lrarunki udzialu w postgpowanill

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

(oryginał) wraz z ofertą. Propozycje treści oświadczeń stanowią żałącznik nr 2 do siwz i żąłącżnik nr 3

do siwz.

6,3. Wykonawca, E_]ĘI!L!!d9:Ł!!Lod dnia zamieszcżenia na stronie internetowej infonnacji, o której mowa

w ań. 86 ust, 5 ustawy Pzp, przekazule Zamawialącęmu oświadczenie o przynależnoś§i lub braku

przynależności do Ę §amej grupy kapitałowej, o której mowa w art, 24 ust, 1 pkt 23 ustawy Pzp, W

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

dokum€nty bądź informacje (dowody) potwi€rdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył

ofeńę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Propozycje treści oświadczenia stanowi

załącznik nr 4 do siwz.

6.4. Jeżelijest to niezbędne do zapewnienia odporłiedniego przebiegu postępowaD ia o udzielen ie żamówien ia,

Zamawiający może na kaźdym etapie postępowania węzwaó Wykonawców do złożenia wszystkich lub

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwieldza.jących, że nie podlegają wyktuczeniu, spełniają

,ą

PRZESŁANKI WYKLUCZtrNIA Z POSTĘPOWANIA

6. OSWIADCZENIA I DOKUMENT! JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ

W CELU WYKAZAN|A BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZ|AŁU W POSTĘPOWANIU



Warunki udziału W postępowaniu, a jężę]li, Zach)dzą uzasadnione podstawy do nzl]€nia, że ńożone

uprzednio oświadczenia lub dokumenry nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadcżeń lub

dokumentów

6,5. Zamawiajac),. zgodnie z ań. 24aa ustawy DzD. najDierw dokona oceny ofeń. a tvlko w odniesieniu do

wvkonawcv. któreqo ofeńa została oceniona jako najkorzystniejsza. dokona badania braku Dodstaw do

wykluczenia oraz spełnienia warunkó

6.6. Zanrawiający przed udzieleniem zamówienia, Wezwie Wykonawcę, którego ofeńa została oceniona

najwyżej, do złożenia w Wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

oświadczeil lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust, 1 ustawy Pzp.

6.7. Na wezwłnic zamawiając€go, wykonawca którego of€ńa żostała naj$Yżej oceniona, zobowiązany

jest do złożenia następujących oślYiadcz€ń i dokumentów:

l) w cel Dotwierdz€nia braku rrod§taw do i,yk|uczenia o iakich mowa w art. 24 u§t. 5 ustarvv DzD:

a) odpiśu z wlaściw€go reje§tru lub zcentrłlnej ewidencji i informacji o dziala|ności go§podarcz€jjjeżęli

odrębne przepisy wymagają wpisu do r€jestru ]ub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykIuczenia na podstawie art, 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pżp (Rozdział 5 ust, 5.2. siwz).

J€źeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zaniesżkania poza terytorium Rżeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że:

_ nie ohvańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości rlły,§aawiony nie icześniej niż ó miesięcy przed

upbMe lefmifiu skladania oferl).

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaj€ się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je

dokument€m zawierającym odpowiednio oświadczenie Wyko awcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, l b oŚWiadczenie osoby, któfej dokument miał dotyczyĆ, złożone

pżed notariuszem hb plzez organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu Zawodowego

lub gospodarczego właściwym zę względu na §iedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby,

Dokumenty/oświadczenia powinny byó wystawione nie \łcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert,

ó,8, Jeżęli wykaz, oświadcżenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumeDry, o których mowa w ust, 6.7,

siwz budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na

rzecz które8o dosta\ły były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakr€sie.

6,9. Wykonawca nic j est obowiązany do złożen ia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,

o których mowa w ań. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeże|i Zunawiający posiada oświadczenia lub

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub możeje uzyskać ża pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych

baz danych, W szczególności reiestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005 r o

;nfonnatyzacii działalności podmiotów realizujących zadania publicune (tekst jednolity Dz. U. z 2019 t.

poz.700),aWykonawcawskazałtowŻłożonejofercie@
ąferlou,ym v usl, 10),



7,1, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, W takim prżypadku Wykonawcy

ustanawiaia Dełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

repIez€ntowania w poĘpowaniu i zawarcia umoBry w sprawie zamówienia publicznego,

Pelnomocniclwo winno b!ć zaączone do ofełq w fofrflie ołyginal lub nolałiahrie poświadczonej

kopii

7,2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żadęn z nich nie rnoże

podle8ać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w ań. 24 ust. l pkt 13-

2ż Dsta\yy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt l ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków udziału w

postępowaniu wykonawcy Wykazują zgodnie z rozdz.4 usL.4.2. siwz.

7,3, W przypadku 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 zamówiellie,

7,4, W DrzvDadku wsDólnego ubiegania sie o żamówienie Drżeż Wvkonawców oświadcz€ni€ o Drzynależności

lub braku Drzvtral€żności do t€i §amei gruDY kaDitało\łei. o którvm mowa w Rozdz, 6 ust. 6,3, siwz

składa kżdy z WykonawcóW.

7,5, W pruypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na

wezwanie Zamawiającego złoźyć dokumentv i oświadczenia. o którr'ch mowa W Rozdz. 6 ust, 6,7. siwz

przy czyn dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. 6 ust, 6.7 pkt l siwz składa odpowiednio

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

siwz.

7-6, W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Zamawiający, zgodnię z art. 23 ust, 4 ustawy Pzp, żąda umo\ły regulującej współpracę tych

Wykonawców przed podpisaniem umowy

2)Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

8,1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem

opęratora pocźowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (tekst

jednolĘ Dz, U. z 2018 r,, poz. 2188 zę zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyci\)

środków komunikacji elektronicznej, w §,m faksu w rozumieniu usta\ły z dnia 18 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroni§zną (tekst jędnolity Dz. U. z 2019 r., poz. l23\, z uwzgIędnieniem

wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w ust, 8,6._8.9.

8.2. oświadcuenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający iWykonawcy przekazują pisemnie,

faksem lub elektronicznie:

l l numer lak§ll: l ll l l-t 1-rl,l

2) adres poczty elektronicznej: }x,z,§larqiki!l7s()lgsnica.Dl

INI,ORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNII] UB|EGAJĄCYCH SIĘ O
(SPÓŁKI CYWILNE/ KoNsoRcJA)

KOMUN|KACJ| ORAZ WYMAGANiA FORMALNE DOTYCZĄCtr
I DOKUMENTÓW

5



8,3, Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z procedurą

udzielalia zamówieri publiczDych jest Pani Elżbieta Kaznowska - Spec, ds, zamówień publicznych, e-

mai l: uzęlą!g!(@p?§qĘ§!i!ąB!.

zanawiajqc}, iŃrmuje, iż przepisy ustawy nie pozwalajq na jakikolwiek inny konlakl żafówrlo z

Za cłwiajqcr 1, jąk i osobami upruwnionymi do pofozumiewania się 2 l;rykonawcami niż łskążąJly |9

niniejszyn rozdziale siwz. oznacza to, że Załlawiająą) nie będzie leagował rla inneforrny kontaktowania

się z nim, v, szczełólności na kontakt lelelofiiczĄ) lub/i osobistyi, s|lojej siedzibie.

8.4, JeżeliZamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infonnacje

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym faksu w rozumieniu ustawy z dnia l8 lipca 2002

r, o świadczeniu usŁrg drogą elektroniczną, każda że stron na żądanie drugiej strony nieżwłocznie

potwierdza fakt ich otrzymania,

8.5, W przypadk braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema,

iż pismo wysłanc przez Zamawiającego na numer i'aksu lub adre§ elektroniczny pódany przęz

Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykona\łcy z treścią pisma

a za potwierdzeniejej otrzynania Zamawiający przyjmie wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.

8.6. W postępowaniu oświadczenia, o których mowa w rozdz, 6 ust. 6.1. siwz, składa się rY formi€ pi§emnej,

tj. apdIrzonej wl asnoręcznym podpiseh (olygiftał).

8.7, ofel,tę składa się pod rygorem nieważności w formi€ pisemnej, 

'. 
opalrzofiej właś ofęcz ytlpodpisefi

(or!8inał.

8,8, Dokumenty lub oświndczenia (o któlych mo||a w rozporzqdzeniur| sprawie rodzajów dokumentów jąkich

noże żqdać Zanb,r'iajqcy od llljkonay,c), okłesu ważności oraz jlrn w jakich dobDnenly le ogq być

sklać]ane, w 
^|iqzku 

z ,,ozpolzqdzenien Minisła Przedsiębiorczości i Technoloqii z dnia I6 października

20]8Ł znliafiiajqcym to rozporzqdzenie) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z

orygiiałem, Poświadczenie za zgodnoŚĆ z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub

kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

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

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenię

zamów'€nia publ;cznego albo pod\łykonawca, w zakresie dokumęntót którę każdo8o z nich doty§zą,

8.10, Poświadczenie za z9odność z ory8inałęm dokonywane w formie pisemnej powinno polegać na

Llmięszczeniu na kopii dokumentu lub oświadczenia zapisu ,,za zgodność z oryginał€m" lub ,,zgodne z

oryginałem" lub żapisu o podobnej treści w sposób który umożliwi Zamawiającemu j€dnoznaczne

stwierdzenie czy złożonc przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia odzwierciedlają §tan faktyczny

w nich przędstawiony, stwierdzenie powinno być podpisane przez właściwą osobę zgodnie z zasadami

reprezcntacji oraz sporządzon€ w §posób umożlivr'iający identyfikację podpisu rłp, 1,rfaz z i iefińq

pieczqtką osob! poświadczajqcej kopię dokumentu za zqodność z oryginałem).

8,l l, Zamawiający możę żądać przedstawienia oryginału hlb notarialnie pośWiadczonej kopii dokumentó\ o

których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącżnie Medy, gdy złożonakopia dokumentu

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co dojej prawidłowości.

8.12, Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym powinny być składane wraz z ńrnaczeniem na język polski.



9,1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiające8o o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia kierując swe zapytada pisemDie, frk§em lub drogą el€ktroniczną,

Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną w fonnie

edytowahlej na adres: 1;l7etąglilpzsole!!9q.d , gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

9.2, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niź na 2 dni przed

upływem terminu składania ofeń - pod Wartrnkiem, że Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do

Zamawiającego nie później niżdo końcadnia, w którym upływa połowa wyznaczone8o terminu składania

ofert.

9.3, Jeżeli wnios€k o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpĘnął po upływie

terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 9,2. lub dotyczy udzielonych \łyjaśnień, Zamawiający

może udzielić w),jaśnień albo pozostawić wniosek beż rożpoznarria,

9.4, Pfżedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w

ust.9.2.

9,5, Treść żapytań wraż ż wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez

ujawniania źródła zaplania, a także zamieści na stroni€ internętowej hltD://biD.l]l5qb9Li!!.Dl

9,6, W przypadku rozbieżności pomiędży treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych wyjaśnień lub znrian

siwz, jako obowiązującą należy przyjąó treść pisma zawierającego późniejsze oświadczelrie

Zamawiającego,

9,7, W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moźe przed upływem terminu składania ofert zmienió treść

siwz. Dokonaną zmianę siwż Zamawiający udostępni na stronie internetowej lllpjóil).p],soles!]ca.p]

9,8, Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz ni€prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie

niezbędny dodatkowy cżas nawprowadzenie Znian \ir' ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania

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

internetowej http://błr,Dżsolcśl!!u!

9.9, J€żeli zmiana treści siwz będzie prowadżiła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający

dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany \ł ań. 38 ust. 4ł ustawy Pżp.

9.10. Zamawiający nie zamierża zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert,

10, ], \ł')konawca może żłożyć tylkojedną ()1'ęńę.

l0,2, Zalnawia,j4cy dopus7c7a składania ofcft cz9ścio\\,ych na \łybmną pźcz Wykona\Cę c7§śl z-lln,l* i.nir

(Zadanie).

l0,3, Zanrawiający nie dopuszcza skladania otćlt \łariantowych.

l0,,{,'I'rcść 0rcny stilrpwi wvDe]niollv i D

ForDularz ofertv §Dorzadzonv z Bykorzvstaniem lvzoru stanowilcego Zalacznik nI 1 do sIwZ ortź

lormularze asortvnentolvo-cenOwe odDor},icdnio do r},YbranYch cześci (ZndaDin) Znmó\Yicnia.

l0.5. wraz z oferta musza być złożonc:

UDZIELANIE sIWZ

OP|S SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFf,RTY



l) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz, 6 ust. 6.1 siwz,

2) Pełnomocnictwo do repfezentowan ia wszystkich Wykonawców wspólnie ubiega.jących się o udzielenie

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

pełnomocnictwo. Pełnomocnik możc być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umo\ły (wymagana forma oryginał

lub notarialnie poluierdzona (opia),

3) Pełnomocnictwo (oryginal lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania Wykonawcy

względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofeńą (ieśli ofertę Nr^z z

załącznikami podpisuje Pełnomocnik),

4) Dokumenty, z których \łynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzooa ża

zgodność z oryginałem przez notarilsza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych

wftz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskaĆ w szczególnoŚci za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu usta\ły zdnia l7

lutęgo 2005 toku o infomatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst

jednolity Dz,U, 2019 t poz. '700 zę zm.), a Wykonawca wskazał to wraż Ze żłoźeniem ofeń, o ile

prawo do ich podpisania nię wyDika z dokumentów złożonych wraz z of€rtą.

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

rejestrze lub innym dokumencie, właściwyl dla danej fomy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

l0.7. Zanawiający zaleca \ł}korzystanie wzoróW formularzy stanowiących integralną część niniejszej siwz,

Dopu§zcza się Złożenie W ofercie formularzy opracowanych prżez Wykonawcę, pod warunkiem jednŃ,

źe ich tr€ść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego okreś|onym w niniejszej siwz,

]0,8, oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej (tj, opatrzona

własnoręcżnym podpisem) pod rygorem niewaźności. Każdy dokument składający się na ofertę powini€n

być czytelny.

]0,9, Zaleca się, aby wszystkie §trony ofety i załączników były ponumerowane iparafowane przez

Wykonawcę lub osobę upoważnioną,

10.10, Każda poprawka w treści ofelł, w szozególDości każda zm;ana, przekreśl€n;e, uzupehienie,

nadpisanie, etc, powinno być parafowane przez Wykonawcę, w prżeciwnym rażie nie będżie

uwzględnione.

l0,l l, Zamawiający informuję, iż zgodnie ż ań. 8 ust, 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o żwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli

Wykonawca, nie późnie.j niż w terminie składania ofeń, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegłJ że nie

rnogą być one udostępniane oraz \łykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż żastrzeżor]e informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może żastrzec informacji, o których mowaw art, 86

ust, 4 ustawy Pzp.

l2.12, Wsżelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumięniu ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 r o zwalczaniu n;euczciwej konkurencji (tekstjednolity Dz. U, zż019 r.,poz. 1010 ze zm,), które

Wykonawca chce zastrzecjako tajernnicę przedsiębiorstwa, w;nny być załączone w osobnym opakowaniu,



W sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie iopatrzone napisem: ,,Informacje stanowiąc€ tajemnicę

przedsiębiorśtwa - ni€ udostępniać", z zachowaniem kolejnoŚci numerowania stron oferty,

10,13. Zamawiający nię ponosi odpowiedzialnośoi za niewłaściwę zabezpięczęńie przez Wykonawcę

dokumentów i informacji wskazanychjako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,

l0,I4. W przypadku, gdy w jędnym dokumencie Wykonarłca zawrze informacje staDowiące raj€mnicę

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

Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialDość za niewłaściwe

zabezpiecżenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa,

10,15. Ofońę wraz z oświadczeniami ;dokum€ntami należy umieścić w zamkniętyn opakowaniu,

uniemożliwiającym odczytal]iejego zawańości bez uszkodzenia tego opakowania. Kopeńa powinna byó

opisana w następujący sposób, tj, zawierać nazwę (finnę) iadresem Wykonawcy oraz następujące

informację:

| """,-",,
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*/dilk nożna vryciqć i nąkleić na kopertę

l0.16, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie rłynikające z nienależyte8o oznakowania

kopelty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji,

l0,17, Prżed upływem tęrminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić żmiany do żłożonej oferty lub

wyoofać ofertę, oświadczenia o wprowadzonych zmiaDa§h lub wycofaniu ofe,ty powinDy byó podpi§ane

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

pod rygorem nieważności przęd uńwem terminu składania ofert, oświadczenia powinny być

opakowane tak, jak ofeńa, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie

wyrazem:,,ZMIANA" lub,,WYCoFANIE",

l0.18. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postęporr'r'aniu, w szcze8ólności z przygotowaniem i

złożeniem ofeńy ponosi Wykonawca składający ofertę,

l0.19, zamawiający nie przewiduje zwrotu kosźów udziału w postępowaniu,

lnf

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY



1l,i, ceną podlegającą ocenie, w Zakresie poszczególnych Zźdań, jest CENA oFERTY BRUTTO (zwana

równieź ceną ofeńową).

] 1,2, Wykonawca w ofercie winien przedstawić cenę za wykonanie każdego zadania (części) odrębnie, z

uwzględnieniem wszystkich \łymagań siwz, wyliczoną \ł oparciu o Formularz aśortymentowo-

cenorvy nr 1-7, będący załącznikiem do formularza oferty, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty

związane z realizacją zamówienia,

l1-3, Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w Formularżu asortymentowo-cenowym nr 1-7

stanowiącym załącznik do formularza oferry będą niezmienne przez cĄ okres obowiązywania umowy

na realiu acjc przedmiolouetso ,/amós ienia,

11,4, Cenę oferty należy podać w walucie PLN, Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń międży nim, a

wykonawcą w walutach obcych,

ostateczna c€na ofeńowa, podana przez Wykonawcę, ma byó ceną w rozumieniu odpowiednio ań.3

ust.]pktl,pkt2iust,2ustawyzdnia09maja20014r.oinformowaniuocenachtowarówiusług

(tekst jed nolity Dz. U . z 2019 r. poz. l 78), przedstawioną w setnych częściach złotego, ł. zgodnie z

polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pehrych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy

czym końcówkiponiżej 0,5 groszapomija się, akońcówki0,5 grosza iwyższe zaokrą8la się do l grosza.

l ],5. Do c§ny netto należ} doliczyó podatek vAT w odpowiedniej wysokości. Stawka VAT musi zostać

okr€ślona zgodnie z ustawą o podatku od to\łarów i usług dnia l ] marca 2004 r. (tekstjednoliry Dz, U,

z 20 |8 l .. poz, 2l7 4 zę zm).

]1.6, W przypadku zmiany przepisów dotyczących usta§y o podatku od towarów i usług, strony

obowiązywać będzie cenaz uwzględnięnięm stawki VAT obowiązującej nadzień wystawienia faktury.

11,7. Zamawiający nie dopllszcza przedstawienia ceDy ża wykonanie przedmiotu zamówienia w kilku

wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki

sposób ofefia zostanie odrzucona,

l ],8. Jeżeli zostanie żłożona ofcńa, której wybór prowadu iłby do powstania u Zamawiającego obowiązkll

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usfug, Zamawiający w ce]u oceny takięj

oferty doliczy do przedstawionej w niei ceny podatek od towarów i usłOg, który miałby obowiązek

rozliczyć zgodnie z tymi pżepisani,

l1,9, Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzió do

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkow€go, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

których dostawa lub ślviadcuenie będzie pfowadzió dojęgo powstania, oraz w§kazując ich wańość bez

kwoty podatku.

Zanrł\ ]niłc\ nic będzie zącla1 rvniesienja rvadium,

|3.|. l'Il{}llN sKt,AI)ANIA ()!l_t{l':
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12. WYMAGAI\IA DoTYcZĄcE WADIUM

13. MItJ§cE oRAz TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA oFERT



oledę należy Złożyć w §po§ób gwalaDtujący nienaruszall]ość, w zanrkniętej, nieprzezroczystej kopelcic, w

siedzibie Zamalviźłącego Po",iatowy Zespć' szpitali w oleśnioy, Ul. Annii K*ljowej 1, 56-400 oleśnica,

iV piętlo Sekretariat - pokój nl409, do dnia 04 grudnia 2020 r. do godziny 9l|0,

13 .2. Każda złożon^ ofeńa otrzyma num€r identyfikacyjny,

l3,3, Po upływie terminu składania ofeń, Wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonać w niej

jakichkolwiek zmiarr.

13.4, Ofeńy złożone po wyznaczonym tenninie zostaną niezwłocznie zwrócond,

l3.5, Jeżeli Wykonawca zamierza przesłaó ofertę począ, wylnaganejest by dokoDano tego za potwierdzeniem

odbioru, Za termin zlożenia of€rty uznaje §ię termin potwi€rdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego

w j€go siedzibie.

13.6. TERMIN oTwARcIA oFERT:

otwarcie olęrt odbędzic się rv siedzibie Zamawia.jącego w Powiatowynr Zespole szpitali *,oleśllicy, u1,

Annii KĄowcj l. 56 ,100 oleśnica, lV piętro sekretariat. pokój n|,109 rv dniu 04 gl,udnia 2020 r,

o godzinie 9]0.

l3,7. otwarcie ofeńjestjawne, Bezpośrędnio przed otwarciem ofeń Zamawiający poda kwotę, jaką zamiena

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust.3 ustawy PZp),

13.8. oferty otwierane będą w kolejności ich złożenia.

13,9. otwierając ofeńy zamawiający poda|

1) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofeńa żostała ot\łarta,

2) ceny ofert,

3) termin dostawy zawarty w ofercię.

13,10. Nieżwłocznie po otwarciu ofeń Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://

httol//bip.pzsolesnica,p! informacje dotycząceI

1) kwoĘ jaką żamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawcóW, którzy złożyli ofeńy w terminie,

3) c§ny ofert, terminu dostawy zawartych w ofertach.

14,1, Termin związania ofeńą: łwno§i 30 dni licżąc od dary otwarcia ofeń.

] 4,2, Bieg tenninu związania ofęrtą rozpoczyna się wraż z upływem tęrminu składania ot'eń,

]4.3, Wykonawca samodzielnie ]ub na wniosek Zamawiaidcego możę przedfużyć termin związania ofertą, z

fym, że Zamawiający może rylko 6z, co najmniej na 3 dni przed upływom tenninu związania ofei,tą

zwrócić się do Wykonawców o wyrż€nie zgody na pfzedłużenie tego tenninu o oznaczony okres, nie

dłuższyjednak niź 60 dni (arl. 85 usl. 2 uslaw Pzp)_

14.4. Zgodnie z ań. 89 ust, l pkt 7a Zamawiający odrzuci ofeńę jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której

mowa w ań, 85 ust, 2, na przedłużenie teflninu Związania ofeńą.

'vl |',1ypadku braku jokjegokolwiek oznacżenia nadawcy oIerty nd kapercie, olerta .ostonie komiiyjnie otwarta, ty]ko i
Wylqcżnie w celu odnolezienia adresu nadawcy iWrOż z kopią protokału atworcia tejże ot'erty zastanie zwrócana
odpowiedniemu Wykanowcy, W pftewidżianych termjnach zawartych w ustawie Prawo zamówień pub crnych.

11 lOll,"

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ



L,p, Kr}terill oc€ny ol'eri: waga:

l Cena ofetrwa blu11o 60 %= 60 pk1

2. Termin dostawy 40%= ,i0 pkt

Ra7cnl ]00%= l00 pkt

] 5, ], ofeńy nie podlegające odrzuceniu na tym etapie postępowania zostaną poddane ocenie ofeń w oparciu

o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym przetalgu,

l5,2, Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zainawiający stosowaó będzie poniż§ze kryteria

oceny ofeń:

5po.ob oblic/enił Wa11oici Dunklowej ocenianePo lĄ leriUm:

l)Kryterium nr 1 - CDNA oFERTowA BRUTTo:

oiercie ż najniższą ceną brutto przyznanych zostanie 60 punktów. Punkty pozostałych ofert będą
liczone według proporcji matematycznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
poniżsżym wzorem:

Ck= (Cw,r" / Cw **i"*) x 607. x 100 pkt

gdżie: Ck - suma punktów koticowa

Crv.i" - najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ofeń,

Cw o*niu* - cena ogółem brutto ocenian€j ofefty.

2) Kryterium nr2 -TERMIN DosTAwY(TD):

Termin dosta§y nie możebyć krótszy niż 1dzi€ń roboczy i nie dłuźJzy niż 3 dni robocz€ od daty
otżymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego telefonicżnie/pisemnie

TD= (TD -l.,,,f.-,.h*,, / TD 
"-,,bd, -,,) 

x'lOY. x 100 pkt

cdzi§j
TD .t"r.*,"t.. minimalny oferowany termin dostawy spośród ofert nie odrzuconych w danym zadaniu
TD,...,6"d,"i.l! t€rmin dostawy ocenianej of€rty w danymzadaniu

(Jstateczna ocena ofeń w danvm zadaniu bedzie liczona wedfug wzoru;

Ilość punktów= ck+ TD

l5.3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uzDana ofeńa ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów

wyliczonąjako sumę punktów uzyskanych w w/w kr}t€riach,

15.4, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystnie.jszą na podstawię kryterió\ł oceny ofeń okr€ślonych w

spe.1 fi kacji isIoIll)ch Wartrllków 7alnó!!ienia,

l5.5- w toku dokoDywan;a oceny złoźonych ofeń Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. l ustawy Pzp, może

żądaó od Wykonawców wyjaśnień dolyczących treści złożonych of€ń,

12 ffi

15. KRYTER|A WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE



l5.6. Zamawiający odrzuc i ofe ńę, .ięźeli Zaistrr ie ią plzypadk i okl eś lone w al1. l}9 ust. l ustawy PZp,

l6.1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w teminie określonym na podstawie ań. 94 ust, l i 2 Ustawy

Pzp. o miejscu idokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomidrogą pocztową lub

mai], lub tęlefonicznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą,

l6,2. w przypadku \łyboru jako najkorzystniojszcj oferty Wykonawcy prowadącego działalność w formie

spółki cywilnej - Wykonawca zobowiązanyjest prz€dłożyć umowę §półki cywilnej (albo wyciąg z tej

umo\ły zawiemjący postanowienia dotyczące repręzentowania i prowadzenia spraw spółki). Jeż€li

wykonawca prowadzący działalność w formie spółki cywilnej nie przedłoży Zamawiającemu ulnowy

spółki albo wyciągu z tej umowy, wów§zas umowa o zamówienia publiczne musi być podpisana przez

wszystkich wspólników tej spółki.

1ó,3, W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Wykonawca

obowiązany jest przedłożyó umowę konsorcjum przed tenninem podpisania umowJ zawierancj w

Ę niku przepro\ adzonego postępowania,

1ó,4, Wykonawca, którego ofeńa zostani€ \łrybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do:

l) podania, o ile §ą już znane, nazw albo nazwisk albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaan9ażowanych w ręalizacje przędmiotu umowy,

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

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych

pod*ykonawców, którym w późniejszyn okresie zamierza powierzyó realizację przedmiotu umowy.

18,]. Istotnę postanowienia umowy żawiera proj€kt umowy stano\łiący załącznik nr 5 do siwz.

18,2, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania Zmian treści umowy żgodnie z postaDowieniami projektu

umowy,

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżelima lub miał intefes w uzyskaniu żamówienia oraż poniósł lub

moźe ponieśó szkodę w wyniku narusżenia przez Zafiawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej określone w Dziale VI usta*y Pzp, Środki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamówięniu

oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia prżysłUgują również organiżacjom \łpisanym na listę, o

której mowa w ań, 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający nie będzie ż4dał wniesięnia Zabezpicczcl]ia lralcżytcgo wykollania unowy,
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1. Zamaw|ający pfzestzega.jąc przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochrcnie danych osobowych (Dz,U,

z 20I8r,, poz. l000) oraz wyp€łniając obowiązki wynikające z regulacji żawartych w ań. 13 iż uwagi na zapis

art, 14 rozpofządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'79 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie

ochrony osób fizycznychw związku z przętwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prżepływu

takich danych otaz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (Dz. Urz. UE L l l9 z 04,05,2016, str, 1), zwanym dalej :

,,RoDo" niniejszym informuję, iż w treści Formularza oferty, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w

zakresie wypełnienia obowiązkóW informacyjnych przewidzianych w ań. ]3 j/lub l4 RoDo,

2, Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art. l3 RoDo
(a na podstawie ań, 13 i/lub 14 RoDo - Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej

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

poniżej treść,,Klauzuli infornlacyjnej W zakresie danych osobowych",

3. KLAUZULA INFoRMACYJNA w zakr€sie danych osobowych:

Zamawiający żgodnie z art, l3 ust. l i2 rozporządzeni^Pa(lamentu Europejskiego i Rady (UE) ż0161679 z

dnia 27 kwietnia 20] 6 r. w sprawie ochrony osób flzycznych N związkn z przetwarzaniem danyclr osobowych

iw sprawie swobodnego przeply]vu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz, Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. i), dalej 'RoDo", Zamawiający

informuje wykonawców, o rym że na podstawie ań. 13 i/lub alt. 14 RoDo Wykonawcy odpowiednio,

wżg!ędcm osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2 poniżęj otaz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio,

wżględem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej;

l) adminishatorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Zespół szpitali w oleśnicy, ul. Armii

Krajowe.i l, 56-400 oleśni.a,tel.:71l 17 67 427, fax:'7 |l'7'76 73 0'7; e-mail: sekr€tariat@pzsolesnica.pl .

2) inspcktorem ochrony danych osobowych w Powiato\łym Ze§pole Szpitali, ul, Armii Klajowej 1, 56_400

ol§ślrica jest Pan Wojciech Maciąga, te. 7 ] 1'76'73 23, e-mail: irldir:):zdq|sillpą, p1

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ań, 6 ust, 1 |it, c RoDo w celu związanym z

postępowani€m o udzięlenie zamówienia publicznego pn,: ,,Do§tawa materialów higienicznych, oblożeń,

pi€luchomłjt€k dla Powiatow€go Z€społu szpitali" (nr sprawy: PZslPN/l8/2020) prowadzonym w trybie

przetatgu nieograniczonego;

4) odbiorcarni PanrPani danych osobowych będą osoby lub pod,nioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparci o ań, 8 oraz ań. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Pfawo

Zamówień publicznych (tekst.iednolity Dz. U, z 20|9 r. poz. l843), dalej ,,ustawa Pzp";

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, Zgodnie z art, 97 ust, l ustawy Pzp, przez okres 4lat od

dnia za kończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

prżechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

ó) obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobo\łlch bezpośrednio Pana./Panią dotyczących jest

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

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okr€ślonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do PanrPani danych osobo\łycb decyzje nie będą podejmowanę w sposób zautomatyzowany.

stosolvanic do alt, 22 RoDo:
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8) posiada Pan/Pani:

a) na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani doryczących;

b) na podstawie ań, 16 RoDo prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobo\łych **;

c) na podstawi€ ań. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ań. l8 ust. 2 RoDo i* *;

d) prawo do wniesienia skargi do Prez€sa Ufzędu ochrony Danych osobowych, gdy użnają Państwo, źe

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczą§ych narusza przepisy RoDo;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

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

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;

c) na podstawie ań.21 RoDo prawo śprz€ciwu, wobec przetwarzania danych o§oborłfch, gdyż

pod§tawą prawną przetwaEania Państwa danych ośoborrTchjest ań.6 ust. 1 lit. c RoDo.
4, Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż \ł zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych

obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjne8o z ań, ] 3 RoDo będzie w szczegóIności:

1) zamawiający- względem osób fiżycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, Dotyczy

to w szczególnościI

a) wykonawcy będącego osobą fiżycżną,

b) wykonawcy będącęgo osobą fizyczną, prowadzącąjednoosobo\łą działalność gospodarczą,

c) pełnomo§nika wykonawcy będącego osobą fizyczną(np. dane osobow€ zamieszczone

w pełnomocnictwie),

d) członka organu zarządzającę8o wykona\łcy, będącego osobą fizyczną(np. dane osobowe

zamieszczone w informacji KRK),

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

zamówienia pubIicznego;

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

to w szczególności:

a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

b) podwykonawcy/podmioĘ trzeciego będącego osobą fi zy§zną,

c) podwykonawcy/ podmiotu trżeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową

działalność gospodarczą,

d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą flzyczną(np. dane osobowe

zamieszczone w pełnomocnictwie),

e) cżłonka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną(np.

dane osobowe zamieszczone w informacji KRK);

3) PodrłTkonawca/podmiot trz€ci - \łzględem osób fiżycznych, od których dane osobowe bezpośredDio

pożyskał,

" Wiaśnienie: skorzystąnie z prc Ja do sprostowania nie może skutkowąć zniąnq wyniku postępo||ania a
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianq postano\|ień umowy w zaklesie niezgodnlm z uytawq Pzp oruz
nie może nafuszać inlegralności plolokolu olclzjego zćllączllikói.
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"' Wljaś ienie: pruwo do ogąniczenia przehufzaniq nie mą ząStosowąnią )| 1dnięSieniu do
przechowlwahia, fi celu zapewnienia ko/zlstania ze śrcdków ochrony prawnej lub w celu ochłol! płtrw innej
osoby.lizl,cznej lub pru|,nej, lub z uwagi na ważne względ! intefesu publicznego unii Euftpejśkiej lub
Pańsfu)d czlo kalłskiego

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają

zastosowanie przepisy usiawy Z dnia 29 srycznia 2004 r Prawo zamówień pub|icznych (tekśtjednolily Dz. U.

z 2019 poz. l813), akq wykonawcze wydane najej podstawie oraz ustawy Kodeks cywilny.

2. Zańawiaiący nic przewiduj€ udzielenia zaliczek na poczet wykonania prz€dmiotu zamówienia.

3, Zalna*iający nie prlewiduj€ zawarcia umowy ramo$ej,

4, Zamawiający nie zamierzn ustanowió dynamicznęgo systemu zakupów.

5. Zamawiający nie prżewiduje przepfowadzenia aukc.ji e|ektronicznej,

6, Zanawiający nie przewiduje składania ofert warianto\,lych,

'7. Zama\Niaiący nie pfzewiduj€ udzielenia zamówień, o których mowa w ań, 67 ust, I pkt 7 ustawy Pzp.

8, Rozwiązania równowaźne:

8,1. Ewentualie wskazanie przęz Zamawiającego nażwy producenta ma na celu określenie klasy

funkcjonalności, plzeznaczenia asortymentu będącego prz€dmiotem zamóWi€nia i sfużą ustalęniu standardu,

nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego produc€nta,

8.2. Ilekloó w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w siwż wskazane zostały norlny, znaki towafowe,

palenly Iub poL hod./cnie. Zamarł iający dopuszc/a lozr[ iąZania równoważne,

8.3. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązanyjest wykazać, że of€rowany przez

niego asortyment stanowiący przędmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

8.4. Za rcz\,łjązanja równoważne Zamawiający uzna tę, którego standardy, cechy jakościowe, parametry

techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze oraz, któr€ spełn iaj ą wszystkie wymagania Zamawiaj4cego

określone w załączniku nr 1-7 do fortnularza ofeńow€8o - Formularzu asortymentowo-ceno\łym

(Szczegółowy opis przedmiotu dostawy).

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

wszelkie obowiązki związane z potwierdzeni€ln równowżnoŚci spoczywają na Wykonawcy.

Znłączniki strnowią int€gralną część specyfikacji i§totnych warunków zamówienia:

1. Za|ącznik N 1 - formularz ofeńy wraz z formularzami asortymentowo-cenowymi

2. Zał4cznik nf 2 oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a usta*y Pzp w odnięsieniu do

przesłanek wykluczenia z poStępowania

zalącznik nr 3 oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art, 25a ustawy Pżp dotycżące

spelniania uarultkou tld7ialu $ poslępowaniu

za,lą.znik il 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w ań. 24 ust. l pkt 23 ustawy pzp

3,
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