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ZĄ!/!4UIĄIĄ§!! Powiatowy Z€§pół sżpitali

ul, Armii Krajowej 1

56-400 oleśnica

tel.0117'7 67 4ż1.€^ks'71'77 6'7 30'7

ełrrail : sekretariat@pzsolesnica,pl

godziny urzędoWłnial

poniedziałek - piątek - 725- 1500

SPECY1,1KAcJA

ts,I()TNYcH wAItUNKóW ZAMóWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicżnego

prowadzonego w trybie prźetargu ni€ograniczonego

na podstawie art, 10 ust, l ustawy, w związku z art, 39-46 ustawy,

z dnia29 styczn]^2004r Prawo zamówień publicznych

(tekstjednolity Dz. U. z 20l9t.,poz.1843 ze zm.)l

poniżej kwoty 214 000,00 euro

(określon€j w przepiśach wydanych na podstawie ań, ll u§t. 8 usta}i)'Pzp)

Zgodnic 7 ar1. 2,1 irx usttr.lYv, t7lt,.,,pl,occdul,ł orlr!l,ilcona"

-DosTAWĘ-

DOSTAWA ŚRoDKÓw oCIIRotlY INDYWIDUALNEJ ZwIĄZANYcH Z co\łD l9
DLA POWIATOWECO ZESPOŁU SZPITAL|

Niniejsze warunki szczegilkxve

nieograniczonym zanieszozonyrn

omz na stronie interneto\Yej

http|//bip.pzsolesnica.pl

uśoiślają ir<lzszerzają inlornracje podanc w ogłosZęniu o pźetaĘu

w Biuletyni€ Zamówicń PUblicznych, tablicy ogloszeń Zam|Bi{jącego

Biuletynu Informacji Publicznej I'o}viżtohcgo Zćspołu szpita|i:

1. Przedmiotem zamówionia jest dośtawa środkó! ochrony ind).widunln€j związanych z covid 19 dla
Powiatowego z€społu szpitali.

2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy nr ] stanowiący
załącznik do formularza ofertowego (załącznik nr 1),

llości arrykułólv podane tv fonlularzu asońyDeDtowo-cenow}n sfuźą do cclórv plzeliczeniolrl,ch.
Wykonawca może zapropono\łać ilrllc wiclkości opakowaIi odpowiednioje przeliczźtjąc (Zaokląglając do

pchlych opako\\,ań w 8órg),
I]ości podane \Y forIuularzu asońylnc|towo ccnowynl są orientacyjDę i Wykonawca nic mUżc \i§ llc llic
powoływać W plzypadku ich wykorzyslania w zakresie danej pożycii cennika, a co się 7 tym wiąże do

splzedawania adykukiw po innych oenach j eclnt)stko\łych niż podane w olelcie, Zanlawiaj4cy oszaoo\!ał

3.

4-

| lnnej ttatlJ Ńa|,q Pzl,

NAZWA NADANA

1. oPIs PRZEDMIoTU



ilości na pod§tawię aktualnęgo zużycia i Zapotrzębowania, nię jęst W stanie określić ilości pacjentów, a

tym samym materiałów, które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umorły. W przypadku

niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wańość zarnówienia, która będzie podana w
umowie. Wykonawca zobowiązanyjest do realizowania zamówienia tych ar§/kułów w cenie przetargowej

do kolica terminu realizacji umowy,

5. Zar,awia.:ący sukcesywnie w ,niarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał \łielkość
zanóWienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć).

6, Kody i nazwy według Wspólnego słownika zamówień (cPV)
39,5 1,80.00-ó (bielizna szpjtalna)
33, ] 9,80.00-4 (szpitaIne wyroby papierowe).

7, Miejsce realizacji zamówienia: magażyn szpitalny (Iv piętro) - Powiatowy Zespół sżpitali w oleśnicy ul.
Armii Krajowej 1, 56-400 oleśnica,

2.1, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częścio\łych,

2.2, PodwykonawstwoI

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowy§h §zęści

zamówienia,

2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3) Zanawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formu|arzu ofeńowym części zamówienia,

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ipodania przez Wykonawcę nazw (firm)

podwykonawców,

4) Pozostałe \łymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w żałączniku nr 5 do siwz

,,projekt umowy".

],], TcIlnin \,_vkollania zanrjrlienia: l2 lllicsięcy od dnia p(xlpisania morYy.

4,1, o udzjelenie żamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają

określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowa iu,

4,2. o udzielenie zamówieDia Dlogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunkidotyczące:

1) kompetencji lub uptawnień do prowadżenia określo ej działa|ności zawodowej, o il€ wynika to z

odrębnych przepisów Zanawiajqcy nie wyznacza szczególowego v)arunbu w lym zakłesie

2) sytuacji ekonomicznej ]ub finansowej - Zam. )iający nie wznacza szczegółowego warunku

w tyn zakłesie

3) zdolności technicznej lub zawodowej , Zamańajqcj nie uryznacza sżcżegółoiJego fiarunku

1,1 ty zakfesie.

4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności, jeżeli z^angażowanie zasobów technicznych lub zawodowyclr Wykonawcy w inne

przedsięwżięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć nęgatywny wpływ na realizację zamówienia,

fa

2. oPIs ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE

CZĘŚCIOWYCH, PODWYKONAWSTWO

3. TI]RMIN WYKoNANIA

WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU



5,1, Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę \ł stosunku, do którego zachodzi

którakolwiek z okoliczności wskażanych w ań, 24 ust, l pkt 12 -23 ustawy Pzp.

5,2, Dodatkowo, na podstawie ań.24 Ust, 5 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie

wykluczony WykonawcaI

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

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez Iikwidacjęjego majątku lub sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art, 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r - Prawo

restrukturyzacyjne (tekst jędnolity Dz, U. z 20 19 r. poz. 243 ze zm.) llb którego upadłość ogłoszono, z

wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowięni€m sądu, jeż€li układ nie prżewiduje żaspokojenia wierżycieIi prżeż likwjdację majątku

upadłego, chybaże sąd zarządził likwidacjęjego majątku w trybie.ń.36ó ust. l ustawy z dnia28 htego

2003 r, Prawo upadłościowe (tekstjednolity Dz.u. z2019 t. poz.498).

5.3, Wykluczenie Wykonawcy następuje z żachowaniem srt, 24 ust, 7 Ustawy Pżp,

5.4, Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę a każdym etapie postępowania o udżielenie zamówienia.

5.5, w przypadkach, o któiych mowa w art. 24 ust, l pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy,

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy moźliwość udowodnienia, że jego udzial w przygotowaniu

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6.1. Wykonawca zobowiązany j€st dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia

stanowiące wstępne potwieldzenie, że Wykonawca|

l) nie podlega rłykluczeniu

2) .pełnia uarunki udzialu w postępouaniu

6,2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6,]. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej

(oryginal) wraz z ofeftą, Propozycje treści oświadczeń stanowią zaĘcznik nr 2 do siwz i załącznik nr 3

6,3, Wykonawca, E,]ĘIlqldgfulglod dnia zamieszcżenia na stronie internetowej informacji, o której ,nowa

w ań, 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazu:e Zamawiającemu oświadczenie o prżynależności lub braku

przynależności do te.j samej Fupy kapitałow€j, o której mo\ła w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, W
przypadku przyna|eżnoŚci do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z ośWiadczeDiem

dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że povtiązańa z innym Wykonawcą, który złoży|

ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, Propozycje treści ośWiadczenia stanowi

żaĘcznik nr 4 do siwz,

6,4. Jeżelijestto niezbędnę do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzie'enie zamówienia,

Zamawiający może na ka]żdym etapię postępowania wezwaó Wykonawców do złożenia wszystkich lub

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, s

3

peł]iaj

W

PRZESŁANKl WYKLUCZtrNIA Z POSTĘPOWANlA

6, oswlADczENlAI DoKUMENT! JAK|E ZoBowIĄzANI sĄ
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZ|AŁU W POSTEPOWANIU



warunki udziału w postępowaniu, a jęi|śli zachodzą uzasadnionę podstawy do uznania, żę dożonę

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeir lub

dokum€ntów

6.5. Zamawiającv. zeodnie z art,24aa ustawy pzp,Bi@
Wvkona\łcv. którego oferta Została oceniona iako naikorzystniejsza. dokona badania braku Dodstaw do

wvkluczenia omz spełrienia warunków udziału w postęp9y!!!!!!.

6,ó, Zanawiający przed udzieleniem zarnówienia, wezwie Wykonawcę, którego ofeńa została oceniona

najrvyźej, do złożeDia w \\Tznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art, 25 Llst, 1 ustawy Pzp,

6,7. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca któfego oferta zostala nnjwyżej oc€nioDa, zobowiązany

jeśt do złożenia nłstępujących oś\Yindcżeń i dokum€ntów|

l) w celu Dot,tvi€rdzenia braku Dodstaw do rwklucz€nia o iakich mowa w ań, 24 u§t. 5 usta}r,v DzD:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z c€ntralnej ewid€ncji i informacji o dzialalności go§podarcżej,jeżeli

odlębne przepisy wymagają wpisu do r€jesku lub ewidencji, w c€lu potwierdzenia braku podstaw

wykluczęnia na podstawie ań- 24 ust, 5 pkt l ustawy Pzp (Rozdział 5 ust, 5.2, siwz).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo§politej Polskiej,

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

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesżkania potwierdzające odpowiednio że: 
i

- nie otwartojego likwidacji ani nie ogłoszono upadłośc] (lłFtayJiony nie wcześni?j niż ó niesięc} przell

uplvr"n l?łninu śkladanid of?lt|.

Jeżeti w kraju, w któlym Wykonawca ma siedzibę ]ub mieisce zamieszkania lub miejsce zamieszkan]2a

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje sięje

dokunentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazanięm osoby albo Ó-iób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dorycryć, złożone

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

lub gospodarczego właściwyrr ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby.

Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawionę nie wcżeśnie.j niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofeft,

6.8. Jeżeti wykaz, oświadczenia lob inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust, 6,7,

siwz budzą wątpliwości Zamawiającęgo, może on zwróció się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na

rzecz któr€go dostawy były wykonanę o dodatkowe informacje lub dokumenty W tym zakr€sie.

6,9. Wykonawca niejest obowiązany do złożęD ia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,

o którycb mowa w ań. 25 ust. l pkt l i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub

dokuńeDty dotyczące tego Wykonawcy lub rnożeje uzyskać za pomocą bęzpłatnych i ogólnodostępnych

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

infornatyzacii działalności podmiotów realizrrjących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. u. z 2019 r,

poz, 700). a Wykonawca wskaza} to \\ żłożancj ofęrcię (infonrucie,{dkia fiależv unieścić w /bl] a],zu

di! rl al1, uj1\ \!!!śt, l 0 ).



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

reprezerrtowania w postępowaniu i zawarcia umo\ły w sprawie zamówienia publicznego.

Pehrornoc icllło winno być załqczone do oIerq w Jołmie oryginalu lub nolariglnie poświadczonej

kopiL

7,2, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenię zamówienia, żaden z nich nie może

podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust, 1 pkt 13-

22 ustawy Pzp oraz w aft. 24 ust, 5 pkt l ustawy Pżp, natominst spełnienie warunków udżiału w

postępowaniu Wykonawcy wkz|ją zgodnie z tozdz. 4 .ust. 4.2. siwż.

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

w Rożdziale 6 ust. 6,1. siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7,4, W DrzvDadku wspólnego ubiegania się o zamóWienie Drzez Wvkonawców oświadczenieo Drzynal€żności

lub braku Drzvtral€żności do t€i §am€i qruDY kaDitałowei. o którvm mowa w Rozdz, 6 ust, 6.3. siwz

składa kazdy z Wykonawców.

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

wezwanie Zamawiajacego złożvć dokumenĘv i oświadczenia. o których mowa w Rozdz, 6 ust. 6.7, siwz

przy czym dokumenty i oŚwiadczęnia, o których mowaw rozdz, 6 ust,6,7 pkt l siwz składa odpowiednio

wykonawca, który wykazuje spełnienie wafunku, w żakresie i na żasadach opisanych W lozdz, 4 Ust. 4,2,

siwz.

7,6, W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubie8ających się o udzielenie Zamówienia:

1) Zamawiający, zgodnie z a.-1". 23 ust, 4 u§tawy Pzp, żąda umowy regulującej współpracę tych

Wykonawców przed podpisaniem umowy

2)Wykonawcy ponoszą solidarną odpowi€dzialność ża wykonanie umowy.

8.1. W postępowaniu komunikacja międży Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrędnictwem

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (tekst

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz, 2188 ze zm,), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy !życiu

środków komunikacji elektronicznej, w tym faksu w lozumięniu ustawy z dnia l8 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz, U. z 2019 t., poz_ 123), z uwżględnieniem

wymogów dotycżącyclt formy, ustanowionych poniżej w ust, 8.6,-8,9.

8.2, Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,

faksem lub elektronicznie:

l l numer taK§u: lll l1-6l-ślll

2) adres poczty elęktronicznej: DżetarlrilifuZ§qL§]]j!!.i!

r\.^

YŁ

?. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPOLNIE UBIECAJĄCYCH SlĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGA}IIA FORMALNE DOTYCZĄCE
I DOKUMENTÓW



8.3, osobą uprawnioną do porozumiewania się z WykonAwcami w sprawach związanych z procedurą

udzielania zamówieli publicznych jest Pani Elżbieta Kaznowska - Spec, ds. zamówień publicznych, e-

mail: DrzetarPi@DZsolesnica.Ń

Zananiajqcy ińfolmuje, iż pfzepisy lr9taw nie po^,alajq a jakikolwiek inny koltakt załówno z

Zama|iąjqcyln, jak i osobąmi upral|nio ymi do porc,zumiewa ia się 2 Wkonawcami niż wskazany w

nin iej szyl\1 lozdziąle siflz. oznączą to, że Za awiajqcy nie będzie rcągowął na iwle:folmy kontahovania

się z nin, w szczególności na kontakl telefoniczny lub/i osobist!w swojej siedzibie.

8,4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomi€nia oraż informacje

przy użyciu Środków komunikacji el€ktronicznej, w tym faksu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002

r o świadczenill usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocunie

potwi€rdza fakt ich otrzymania,

8.5, W przypadku braku potwicrdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający domniema,

iż pismo wysłane przęz Zamawiającęgo na n iner faksu lub adres elektroniczny podany przez

Wykonawcę, zostało mu doręczon€ w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma

a za potwierdzeniejej otrzymania Zamawiający przyjmie wydruk potwi€rdzający wysłanie wiadomości,

8.6, W postępowaniu ośWiadczenia, o których mowa w rozdz. 6 ust, ó,1, siwz, składa się w formie pi§emn€j,

ł, opatlzonej whsnoręcznlm podpisefi (orlginal).

8,7. ofertę składa się pod rygorem nieważności w formi€ pi§emnej, ł-. opalftonej właś ofęcznym podpisem

(oD,gi al).

8.8, Dokumenty lub oświadczenia (o hórych nowa w rozporzqdleniuw sprcrwie fudzajów dokumentów jakich

noże żqdać zalnawiająq) od wykonłucy, olśfesu ważności ofaz fonn w jakich dokume ty le nogq b)ć

sklałlane, w złiqzku z rozporzqdzeniem Minisfta Pfze(lsiębiorczości i Technologii z dfiią l6 października

2018r zńlieniajqq,m lo fożporządze ie) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem, Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokum€ntu lub

kopii oświadczenia sporżądzonych w postaci papięrowej, własnoręcznym podpisem.

8.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuj€ odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego

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

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którę każdego z nich dotyczą,

8,10, Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane W formie pisemnej powinno po]ęgać na

umieszczeniu na kopii dokumentu lub oświadczeniLa zapisu ,,z^ zgodność z oryginałem" lub ,,zgodnę z

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

stwierdzenie czy złoźone przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia odzwierciedlają stan faktyczny

w ni§h pżedstawiony. Stwierdzenie powinno być podpisane przez właściwą osobę zgodnie z Zasadami

reprezęntacji oraz sporządzone W sposób umożliwiający identyfikację podpisu rrp, wraz z iniennq

piecaąlką osobj poświaclcząjqcej kopi9 dokume tu za żgodność z orygfuałem).

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

których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie Medy, gdy złożona kopia dokumentu

jest niecżytelna lub budzi wątpliwości co dojej prawidłowości.

8.12, Dokumenty sporząclzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem najęzyk polski.

w



9.1. wykonawca może zwracaó się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacjj istotnych warunków

zamówienia kierując s\Ye zapytania pisemnie, fak§em lub drogą el€ktroniczną,

Zamawiający zwraca się z prcśbą o przekazywanie pytań równi§ż drogą elektroniczną w formie

ed}towalnej na adres: p]:lęląĘilł]Pz§allsrrls!..p! , gdyż skróci to czźs Udzielania wyjaśnień,

9,2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocżnie, jednak nie później Diż na 2 dni przed

upływem tęrminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do

Zamawiającego nię później niż do końca dnia, w którym upływapołowa wyznaczonego terminu składania

ofert,

9,3. Jeżeli wniosęk o wy.jaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wplynął po upływie

terminu składania wniosku, o którym mowaw ust, 9.2. lub dotyczy udzielonych Wyjaśnień, Zamawiający

może udzielić wyjaśnień albo pozostawió wniosek bez rozpożnania.

9,4, Przedłużenie terminu składania ofeń nie wpływa na bieg tenninu składania wniosku, o któlym Drowa w

ust.9.2.

9,5, Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiająoy pruekaże Wykonawcom, któlym prżekazał siwż, bez

ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internętowęj htlD;//L)iD,D7solesnic0,0|

9.6, W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych wyjaśnie,i lub zmian

siwż, jako obowiąującą na|eży przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie

Zamawiającego,

9.7, W uzasadnio ych przypadkach Zamavłiający może przed upływen terminu składania ofeń ZDienió treść

siwz. Dokonalrą zmianę siwz Zamawiający udostępni na stronie internetowej !r!lP;ll,bh Pl§g|_e,$i§ł,pl

9.8, Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzą§ej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie

nieżbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania

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

intern€towe.j hl tollbiD.lz§glg§!]iliLpL

9.9. lężęli ulniana treści siwz będżie pro\ładziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający

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

9,10. Zamawiający nię zamierza zwĄwać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert,

l0,1, Wykonawca może 7_]ożyć tyIko.jedną ofeńę,

l0.2. Zarnawiający dopusżcza składania ofćń cz9ścio\rych na wybranź1przez Wykonaricę.zę\c 7,t u\lśnlJ
(zadanie),

l0,3, Zamatviaj4cy nie dopuszcza składania olęIt tvarianto\łych,

1(),4, Treść ofćr§l stanowi wvDe]niony i Do_dpisany pvez osobv uDoważnione do leDrcżcnto\łal]ia ĘkgllewcJ,
FoImularz ofertY sDorzadzonY z \WkorżvstłnitDr \Yzoru stanowiacego Załacznik nr 1 do slwZ olłż
formu|t|rzc l|so|tY|nenlo$,o-(ś||0$ś odDo\ iednio do \ t brtln} §h ljz(ś(i (Zadxnia| /anl|;$ i(llia.

10.5. wraz z of€rta mUśża bYć złożone:
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l) ośWiadczenia wyrnagane postanowi€niami rozdz. 6 ust, 6,1 siwz,

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie|enie

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

pełnomocnictwo, Pełnomocnik moż€ być ustanowiony do rcprez€ntowania Wykonawców w

postępowaniu albo do reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy(wymagana formaoryginał

lub nolarialnie potwierdzona kopia).

3) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprez§nto\łania Wykonawcy

względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofeńą (eśli ofertę wraz z

załącznikami podpisuje Pełnomocnik).

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

zgodlrość z orygi,lałem przęz notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych

wftz z ofeftą, chyba, że Zamawjający może je uzyskaó w szczególności za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia l7

lutego 2005 roku o infomatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst

jednolity Dz,U, 2019 r, poz. 700 ze zm), a Wykonawca wskazał to wraż ze złożeniem ofeń, o ile

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

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

rejesrze lrrb innym dokuInencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upełnoInocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

10.7, Zamarviający zaleca wykoźystanie Wzorów formularzy stanowiących integralną częŚć niniejszej siwz,

Dopuszcza się złożeni€ w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkięm jednak,

że icb treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonyrr w niniejszej siwz,

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

własnoręcznym podpisęm) pod rygorem nieważności, Każdy dokument składający się na ofęńę powinien

być czytelny,

I0.9. Zalęca się, aby wszystkie strony oferty i załącznikóW były ponumerowane i parafowane przez

Wykonawcę Jub osobę upoważnioną.

10,10, Każda poprawka w treści ofeńy, w szczególności kźda zmiana, prz€kreślenie, uzupełnienie,

nadpisanie, etc, powinno być parafowane prz€z Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie

uwzględnion€,

l0,1]. Zamawiający informuje, iż zgodnie z ań. 8 ust, 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumi€niu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeii

Wykonawca, nie później niż w t€rminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzęgł, że nie

mogą być one udostępnian€ ofaz wkazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje

stanowią taj€mnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art, 86

ust, 4 ustawy Pzp,

12,12, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia ]6 kwietnia

1993 r o zwalczan;u nieucżciwej konkurencji (tekstjednolity Dz. U. z 2019 r,, poz, 1010 z€ zm,), którc

wykonawca chce żastrzec jako tajernnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu,

\rł



W sposób umożliwiający łahvc od nicj odłącżcl]ic i opatrżone napiseD]: ,,lnlormłcic stano,tviącc tajcDnicę

przedsiębiorst}Ya - nie udostępniać", Z Zachowaniem kolejDości numelowania shut ofeńy,

10,]3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nicwłaściwe żabezpieczenie przez \Vykonawcę

dokumentów i inlormacji wskazanychjako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,

l0,14, W plzypadku. gdy w jcdl]yDr dokunrencie Wykonalł,ca żawrzc inlbrnracje staltolvi4oe lajeDnicę

przedsiębiorstwa olaz infom]acje, do Lrjalvnienia, których Zamawiający będzie żobowiąlan}.

Zamawiaj4cy ujarvni cały dokument, zaś Wykona*,ca ponosił będzię odpowiedzialność Za niclv]aści§c

zabezpieczenie informacii obięlych tajemDicą plzedsiębiorstwa,

l0,15, Of'ert9 wraz z oświadczeniami i dokumentami należy unieścić w zalllkniętyDl opakowaDiu,

uniemożliwiającym odczytanic jego zawańości bez uszkodu enia tego opakowania, Kopcńa powinna bvć

opisana w następL].jący sposób, tj, zawierać nazwę (finnę) i adrcseIn Wykonawoy olaz następuj4ce

in1'ormacjc:

OFERTA PRZD'IARGOWA NAI

,,Dosta}vA ślodl(órY ochrony indy\Yidualnej Zrviązalvch z Covitl l9 dla Po,tviato}Ycgo Ze§Połu szpit.tli"

Znda,,ie nr......................
(t}Ąualć n n.ra anja, na k!df sAlLkl0u jc!l l,Jara)

Ni€ ol}vierać przcd dnicm................................2020 r. god7.09:30

(wjsać ]qżkaeoh, ŁlĄd ol\|arćia okń)

zDak sPra}vy: PZslPN/l 9/2020

*runkę noha v\,ciqć i nakleić na kopertę

10.16, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z nienależytego oznakowania

koperĘ]/opakowania lub braku którejkolwiek ż wymaganych informacji,

10,17. Przed upływem tęrminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić Zniany do złożonej ofefty lub

wycofać ofeńę, oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu ofelty powinny być podpisane

przez osobę/y upoważnioną/e do r€prezentowania Wykonawcy i doręczone Zamawiającemu na pismiś

pod rygorem niewazności prżed upływęm terminu składania ofeń, ośw'adcz€nia powinny być

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

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

10,18, Wszystkie koszq związanę z lczestnict\łem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i

złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

10,19. Zamawiający nie przewiduje zwrofu kosźów udziału w postępowaniu,

ll. oPls sPosoBU oBLlczANIA CENY OFERTY



11.1, C€ną podlegającą ocęnię, w zakręsię poszcz9gólnyQh zadń, j9st CENA oFERTY BRUTTo (z\łana

również ceną ofeńową).

l1,2, Wykonawca w oferci€ winien przedstawić c§nę za wykonanie każdego zadania (części) odrębnie, z

uwzględnieniem wszystkich wymagań siwz, wyliczoną w oparciu o Formularz a§oftymentowo-

cenorvy nr 1, będący załącznikiem do formularza ofeńy, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty

związ^nę z rcaliLzac:ą zamówienia.

l 1,3. Cenyj€dnostkowe podane przez Wykonawcę W Formularzu asortymęntowo-cenowym nr 1 stanowiącym

załącznik do formularza ofeńy będą niezmienne przez cĄ okres obowiązywania umo*ry na r€alizację

przedmiotowego zamówienia,

11,4. Cenę ofeńy nat€źy podać w walucie PLN. Z^m^\yia:ący nie dopuszcza rozliczeń między nim, a

Wykonawcą w walutach obcych,

ostatecżna cena ofertowa, podana przez wykonawcę, ma być ceną w rozumieniu odpowiednio art, 3

ust,]pktl,pkt2iust,2ustawyzdnia09maja20014r.oinformowaniuocenachtowarówiushlg

(tekst jednolity Dz, I]. z żolg r. poz. l78), przedstawioną w setnych częściach złotego, tj, zgodnie z

polskin systemem płatniczyn po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy

czyrn końcówkiponiżej 0,5 grosza pomijasię, akońcówki0,5 grosza iwyższe zaokrągla się do l grosza,

l ],5. Do ceny netto należJ doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości, stawka VAT m si zostać

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

z ż018 l ., poz. 2l1 4 ze zfi).

l].6, W przypadku zmiany przepisów dotycżących ustawy o podatku od towarÓlv i usług, strotry

obowiązywać będzie cena Z uwzględnieniem stawkiVAT obowiązującej na dzień *ystawienia faktury,

1].7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ża \łykonanie przedmiofu zamówienia w kilku

wariantach, w zal€źnoŚci od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki

sposób ofeńa zostanie odrzucona,

1],8. Jeżeli zostanie złożona ofęńa, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku

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 i usług, który miałby obowiązek

lolllc/)c./godnte / §mi plzepl"ami,

]1,9, Wykonawca składając ofetę, infonnuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

których dostawa lub świadczenie będzie pfowadzió dojego powstania, oraz wskazuj4c ich wartość bez

kwoty podatku.

Zanra§,iająo} nic będzie żądał wniesienia §,adiuDl,

l3.1. TERMlN SKł,ADANIA oF[RT:
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ofertę należy złożyć w sposób 8warantuiący nicnaruszalDość, w ZamkDiętej, nieplzezroozystej kopelcie, §,

sied7ibie Zama\\, iająccgo PoWialowy Zespół SZpitali w oleśn ic}; ul. Afm ii Kl a]owcj 1 , 5ó_,100 oleśnica,

IV piętro Sekretaiat - pokój nr 409 - do dnia 0;l grudnia 2020 r. do godziny 900,

|3,2. Każda złożona ofeńa otrzyma numer identyfikaryjny,

13,3, Po upływie teminu składania ofert, Wykonawca nie może wycofać of'erty ani dokonać w niej

jakichkolwiek zmian,

13,4, ofeńy żłożone po Ęryznaczonym terminie zostaną niezwłocznie zwrócond.

l3,5, JeżeliWykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, wymaganejest by dokonano tego za potwierdzeniem

odbioru, za termin zlożenia of€rty uznaj€ się termin potwieldżenia odbioru oferty przez Zamawiającego

w j€go śi€dzibi€.

13.6. TERMIN OTWARCIA oFERT:

ot\łarcie ofeń odbędzie się lł,siedzibie Zamawiającego w Powiatowynt Zcspolc sżpitali w oleślricy, ul,

Arnii Krajowcj l, 56-400 oleśDica, IV piętro, sckrctariat, pokój nl409 w dniu 04 grudnia 2020 r.

o godzinie 9|0,

13,7, otwarcie ofeń jest jawne, Bezpośrednio przed otwarciem ofeń Zamawiający poda kwotę, Jaką zamierza

pfzeznacżyć na sfinansowanie zamówienia (ań. 86 ust, 3 ustawy Pzp),

13,8, of§rty otwierane będą w kolejności ich złożenia.

13,9, otwierając oferty Zamawiający podai

l) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta została otwańa,

2) ceny ofei,t,

3) termin dostawy żawarty w ofercie,

l3.10, Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie intemetowej http|//

http/bip.pz§q!ęsnica.DI informacje dotycżące:

1) kwoty, jaką zamierża przeznaczyć na sfinanśowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny ofert, terminu dostawy zawartych w ofeńach,

14.1. Termin związania ofeńą: !rylg§Lł9jli licząc od daty otwarcia ofert,

l4,2. Bięg terminu zwiążania ofeńą fozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń,

14,3, Wyko a\łca samodzielnie lub na wniosek Zamawiająceeo może przedłużyć termii związańa ofeą, z

tym, że Zamawiający może tylko raz, co ajmlliej na 3 dni przed upływem tenninu związania ofeńą

zwrócić się do Wykonawców o wyrżenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie

dłuższyjednak niż 60 dnl (art, 85 ust, 2 uslaĄ, Pzp).

14.4. Zgodnie z art. 89 ust. l pkt 7a Zamawiający odrżuci ofeńę jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o które_j

mowa w art. 85 ust. 2, na przedłuźenie terrninu związania ofertą.

1 w wypadku braku jokiegakolwiek aznaczenio nadawcy oJerty na kopercie, aJefto zastanie kamisyjnie otwarta, ty]ko i
wylącznie W celu adna]ezienio adresu nddawcy jAlroz z kapiq pratokołu otwarcia tejże óJerty żostonie zvócona
odpowiedniemu Wykonawcy, w przewidzionych terminach zawortych w ustowie Prdwo zomówień publicrnych. (1--,,, \)4l

l4, TERMIN zwIĄzANlA oFERTĄ



l5,1. of'eńy nie podlegające odrzuceniu na tym etapie postępowania zostaną poddane ocenie ofeń w oparciu

L,p, Krytelia ocćny ofert: Waga:

I Ccnn ofiIto\ła blrllto 60 %= 60 pkt

2. Tennin dostawy 40%=,10 Pkl

Raze]n l00%: ]00 pkt

o kryteria podane w ogłoszenfu o niniejszym pż€targu.

l5.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniżsże kryteria

oceny ofert:

spo.ób obliczenia \Ą ańości ounktolrei ocenianęeo l(r) terium:

1)Kryt€rium nr 1- CENA oFERTowABRUTTol
ofercie z najniżśzą ceną brutto przyznanych zostanie 60 punktów, Punkty pozostałych ofeń będą

liczone według proporcji matematycznych z dokładnością do dwóch tniejsc po przecinku, zgodnie z
poniźszym wzorem:

Ck= (C\ł ,l, / Cw *-h*) x 607. x 100 pkt

gdzie: Ck suma punktów - końcowa

Cw.ń - najniższa cena ogółem brufto spośród oferowanych ofert,

Cw *o"., - cena ogółem brutto ocenianej oferty.

2) Kryt€rium nr 2 - TERMIN DosTAwY (TD)i

Tęrmin dostawry ni€ może być krótszy nź 1 dzień roboczy i nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty
otrzyrnania od Zamawiającego zamówienia przekazanego telefonicznie/pisemnie

TD= (TD .l".l"-*,l..ń, / TD 
"-,ua,ł-,") 

x 407. x l00 pkt

cd4ę!
TD .r" "r"-".r.". 

minimalny oferowany teimin dostawy spośród ofert nie odrzuconych w danym żadaniu

TD,...,b"d,"t.Ę t€nnin dostawy oc€nianei oferB/ w danymzadaniu

ostat€czna ocena ofert w danym zadaniu bedzie liczona według wzorui

Ilość punktów = ck + TD

l5,3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ofeńa wa]żną która otrzyma najwyźszą liczbę punktów

wyliczonąjako sumę punktów uzyskanych w w kryteliach,

I5.4. Z^ńawia:ą§y wybiera ofertę najkorzystniejszą na podsta\łie kryteriów oceny ofert okeślonych w

specyfi kacji istotnych warunków zamówienia,

l5.5. w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art, 87 ust, 1 usta§T Pzp, może

7ądać od \\5,kona\\,ców §,}łaśnień dotyczących tlcści złoźonych ofeń,
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15. KRYTtrRlA WYBoRU I §PosÓB ocENY oFERT oRAZ UDZIELENIE



] 5 ,6, Zanawiaj ący odrzuc i ofeńę, .ieżeli Zaistnieją plzypad k i okreś lone w ań. 89 ust, ] ustawy Pżp,

1Ó,1 , Umowa zostanie żawańa w formie pisemnej w termini€ określonym na podstawie art. 94 ust, I i 2 ustawy

Pzp. o miejscu i dokładnym tenninie zawarcia umowy Zamawiający powiadomj drogą pocztową lub

mail, lub telefonicznie wykonawcę, któręgo oferta została wybrana ża najkorzystni€jszą,

l6.2. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej ofeńy Wykona\łcy prowadzącego działalnośó w formie

spółki cywilnej _ wykonawca zobowiązany.jest przedłoźyć umowę spółki cywilnej (albo wyciąg z tej

umowy zawiemjący postanowienia dotyczące reprezentowania i prowadzenia spraw spółki), Jeżeli

Wykonawca prowadzący działalność w fomie spółki cywilnej nie przedłoźy Zamawiającemu umowy

spółki albo wyciągu z tęj umowy, wówczas umowa o zamówienia publiczne musi być podpisana przez

wszystkich wspólników tej spółki,

ló.3. W pżypadku łyboru jako najkorzystniejszej oferty ułożonej przez Konsorcjum Wykonawca

obowiązany je§t przedłożyć umowę konsorcjum przed teminem podpisania umowy zawieranej w

\ł}niku prżepro\ładzone80 poslępołania,

16,4. Wykonawca, którego ofęńa zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do:

l) podania, o ile są.już znane, nazw albo nazwisk albo imion i nażwisk oraz danych kontaktowych

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

Wykonawca zawiadamia ZaIrrawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaDiu

pierwsżym, w trakcie realizacji zamówienia, a także pftekazuje informacje na temat nowych

podwykonawców, którym w później szym okres ie zamierza powierzyć realizacj ę przędm iotu umowy,

18.1, Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do siwz,

l8.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonaniazmian treści umo\ły zgodni€ z postanowieniami projektu

Wykonawcy, a takżc inlrenru podmiotowi,jeżeli ma hb miał intcrcs w uzyskartiu zantirvienia olaz ponióSł ltlb

lnoże ponieśó szkodę w wyniku naluszenia przez Zanlarłiającego plzepisórv ustawy Pzp, przysfugrią ślodki

ochronypmwnejokleślonewDzialeVlustaĘPzp,Sluilki,rchroll;pla\Vnej\vobccogłoszeniaozarnórvieniu

ola7 spccyfikacji istotnych Warunków zallówienia przysługują rówl]icź or8anizacjom wpisanym na ]istg, o

którcj Dowa w art. l5,1 pkt 5 ustawy PZp,

Zanta\łiaiący nie będzie ź4dal lvrricsienia zabezpieczęnia llalcżylego !vykonanią umowy.
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16. INFoRMACJE o JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO

W CELU ZAWARCIA UMOWY

17 . ZABEZPIECZENIE NALDŻYTEGo wYKoNANlA UMowY

18. ISToTNE DLA sTRoN Po§TANowItrNIA, KTÓRE zosTANĄ WPRowADzoNE
ZAWIf,RANEJ UMOWY

19. PoUczENtE o OCHRONY PRAWNEJ



l. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia l0 maia 2018r, o ochronie danych osobowych (Dz,U.

z 2018t., poz. l000) oraz wypełniając obowiązki *},nikające z regulacji zawańych w art, 13 iż uwagi na zapis

ań. 14 rozporżądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20ló1679 z dnia27 kwjetnia2}r5r, W sprawie

o§hrony osób fizycznych w związku zprzetwarżani§m danych osobołych iwsprawie swobodnego prżepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (Dz. Urz. UE L l19 z 04.05.2016, str, 1), zwanym dalej I

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

zakresie łlpełnienia obowiązków informaryjnych przewidzianych w art, 13 i/lub l4 RODO,

2, Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w ań, l3 RODO

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

oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci, względem osób wskażalrych w pkt 4 ppkt 3) poniż€j podaje w pkt 3

poniżej treść,,Klauzuli infonnacyjnej w zakresie danych osobowych".

3. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych:

Zamawiający Zgodni€ z ań. 13 ust, 1 i2 rozporządzonia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 201616?9 z

dnia 27 kwietnia 20l6 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych

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

rozpożądzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 z 04,05,2016, str 1), dalej ,,RoDo", Zamawiający

infonrruje Wykonawców, o tym że na podstawie ań, 13 i/lub art, 14 RoDo - Wykonawcy odpowiednio,

względem osób wskażanych w pkt 4 ppkt 2 poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio,

względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej:

1) administratorem PanrPani danych osobo\ł}ch jest Powiatowy Zespół szpitali w oleśnicy, ul, Armii

Krajowej l, 56-400 oleśnica,tel. '71l'7'7 61 4ż'7, fax|'71l716'73 07: e-mail: sekretariat@pzsolesnica,pl .

2) inspektorem ochrony danych osobotłrych w Powiatowym Zespole Szpitali, ul, Armii Kmjowej 1, 5ó-400

01eśnicajcst Pan Wojciech Maciąga, te. 7] 776 73 23, e-mail: iix|!i!ą|qLrnic:ud

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.| ,Do§tawa Środków ochrcny ind}Yidua|n€j

związanych z covid 19 itla Powiatow€go Z€śpotu szpitali" (nr sprawy: PZslPN/l9/2020) prowadzonym w

trybi€ przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pana./PaDi danych osobo*rych będą osoby lub podmioą którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o ań. 8 oraz ań, 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tekstjednolity Dz. U. z 2019 r. poz. ] 843), dalej ,,ustawa Pzp";

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ań.97 ust. l ustawy Pzp, prżęz okr€s 4 lat od

dnia zakończenia postępowaniao udzi€lenie uamówienia, ajeżeli czas trwania unrowy przekracza 4 lata, okes

plzechoW) $ an ia obejm uje caly cżas lnĄania umo\Ą]:

6) obowiązęk podania przez Pana/Panią danych osobowych beżpośrednio Pana/Panią dotyczący§h jest

wymogiem ustawo§ym określonym w prżepisach ustawy Pzp, związanyń z udziałem w postę|owaniu o

udziclenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych \łTnikają z ustawy Pzp;

7) w odniesierriu do Pana./Panidanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w spo§ób żautomatyzowany,

śloso§,anic do ań. 22 l{oDol
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INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)



8) posiada Pan/Pani:

a) na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych PanrPani dotyczących;

b) na podstawi€ ań, 16 RoDo prawo do sprostowania Pana./Pani danych osobowyclr **;

c) na podstawie alt, 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zstrzeżeniem przypadków, o któlych mowa w ań. 18 ust. 2 RoDo x* *.

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uznają Państwo, źe
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RoDo;
9) nie przysługuje Pani,?anu:

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

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w ań. 20 RODO;
c) na pod§tałvi€ ań.2l RoDo plswo §pEeciwu, wobec pźetwarzania danych o§obo\rTch, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych o§oborłTch jest art. 6 uśt. 1 lit. c RoDo.
4, Dodatkowo zamawiający \łyjaśnia, iż w zamówięniach publicznych administratorem danych osobowych
obowiązanym do spełnięnia obowiąZku informacyjnego z ań, l3 RoDo będzie w szcze8ólnoścj:

1) Zamawiający -względem osób fizycznych, od których dane osobowe bęzpośrednio pozyskał, Dotycży
to w sżczególności:

a) wykonawcy będącego osobą fizyczną,

b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącąjednoosobową działalność gospodarczą,

c) pełnomocnika \łykonawcy będącego osobą flzyczną(np. dane osobowe zamieszcżone

w pełnomocnictwie),

d) członka o(g^nu zarządzają§ę+o wykonawcy, będące8o osobą fizyczną(rrp, dane osobowe

zamieszczon€ w informacji KRK),

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

zamówienia publicżne8o;

2) wykonawca - \łzględem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pożyskał, Dotyczy
to w szczególności:

a) osoby fizycznej skierowanej do realiżacji zamówienia,

b) podwykonawcy/podmioty trzeciego będącego osobą fi zyczną,

c) podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą r|zyczną, prowadzącą jednoosobową

działalność gospodarczą,

d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fitzyczną(np. dane osobowę

zamięszczone w pełnomocnictwie),

e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będące8o osobą fizyczną(np.

dane osobowe zamieszczone w informacji KRK);
3) Podryykonawca/podmiot tżeci - względ€m osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał.

" WljaŚniehie:.skorzysląnie 2 prawa do sprosbuafiia nie może skńko\uaĆ zmianq wyniku postępowania o
uazlelenle zamowlenu publicznego ani zmianq postąnowień umov})) w zakłesie niezgońrym z ustawq pzp ofaz
nie może nafuśzać integłal ości plotokolu ofazjego załączników. 

C(T



""' lt/ljaŚ ienie: prd|o do ogdfiiczenią przeh|ąfzania fi_ie tld zastosoy]ania w odńieśieniu do

,rr",riź*v*orio, w celu ząpewnicnia korzjstaiia ze środków ochrony pltnłnej lub w celu ochmny praw ikiej
'"i"rii, ióJ,,.i jn p,awnej, tub z u.aii na wa:ne względy inleresu publiczlego t}nii Europejskiej lub

p ańs t\a a czł on kow s kie go

1, W sprawach Dieureg lowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia maią

żastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych rl?łJ/jednolity Dż, U,

z 2a19 poz, t843), akty wykolrawcze wydane najej podstawie oraz ustawy Kodeks cywi|ny,

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówi€nia,

3,/amalriająt1 nie nr7erriduje 7a$arcia umow1 ramowej,

4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamiczne8o systęmu zakupów,

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

6, Zalnawiający nie przewiduje składania of€ń warianto*rych,

7, Zamawiający nie przewiduje udzielenia zatnówień, o których mowa w art, 67 ust, l pkt 7 ustawy Pup,

8. Rozwiązania równoważneI

8,]. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy

funkcjonalności, pżezlraczenia asortymentu będącego przędmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu,

nie wskazują nato,niast na konkretny ,tłyrób lub konkretnego producenta,

8,2. Ilekroć w opisie przedmiotu zarnówienia za\łarlyrn w siwz wskazane zostały normy, znaki towarowe,

patenty l b pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne,

8,3. wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązanyjest wykazaó, że of€rcwany przęz

niego asortyment stanowiący przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego,

8.4. Za rcz\\]ąz^nia równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, parametry

techniczne i!żytkowe są identyczne lub nie gorsze oraz, którę spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego

określonew załącznikrr nr l do formularza ofeńowego - Fornularzu asortymentowo-ceno\łym (szczegółowy

opis przedmiotu dostawy),

8,5, w przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwięrdzeniem równoważności złożonej oferty

wszelkie obowiązki związane z potwierdze!iem równoważności spoczywają na Wykonawcy,

Załączniki stano\Yią integralną część spe€yfikacji iśtotnych warunków zamówi€nia:

1, ZiląLlnik nr I - lornularz oleńy wral 7 formularzalni asoĄ mentowo-cenorłymi

ż. Zaląc7,|,ik nr 2 oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie ań, 25a ustawy Pzp w odniesięniu do

przesłanek wykluczęnia z postępowania

3. Zalącznrk ft 3 oświadczenię wykonawcy składane na podstawie ań, 25a ustawy Pżp doqczącę

tpeIniania t\arUnLóW tld/ialu w po.tępowźniU

4. Załączl,ik nr 4 oświadczenie o pfzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałorr'r'e_j,

o które.j mowa w ań. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp
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5, Załącznik nr 5 projckl umowy
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