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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

Zamawiający:     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale 

32-043 Skała 

ul. Słomnicka 69 

 

 

Rodzaj zamówienia: Dostawy 

 

 

Nazwa zamówienia: Dostawa Aparatu USG 

 

 

Numer referencyjny:  1/2018 

 

Sposób publikacji:   BZP UZP w dniu 23 października 2018r. numer ogłoszenia 639561-N-2018.  

    Strona internetowa : www.przychodnia-skala.pl w dniu 23 października 2018r.  

Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 października 2018r.  

 

 

Termin składania ofert:   31 października 2018r. godz. 10.00 

 

Termin otwarcia ofert :   31 października 2018r. godz. 10.10 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: Marzena Grochowska 

 

Skała, październik 2018r. 
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SEKCJA I - NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

SPZOZ w Skale, 32-043 Skała, ul. Słomnicka 69, tel. 12 389 00 56 fax 12 389 00 56, e-mail: biuro@przychodnia-skala.pl, adres 

strony internetowej: www.przychodnia-skala.pl 

 

SEKCJA II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i następnych Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych, (Dz. U. 2017r. poz. 1579, 2018, z 2018r. poz. 1560, 1603), zwanej dalej w treści SIWZ jako „ustawa Pzp”, o 

wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 221 000 euro. 

 

SEKCJA III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy Aparatu USG dla SPZOZ w Skale, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do SIWZ, stanowiącym jednocześnie Formularz ofertowy. 

2) Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku do SIWZ pn.: 

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych Aparatu USG” oraz w projekcie umowy (załącznik nr 6 do 

SIWZ). 

3) Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nieużywany), nie posiadał żadnych śladów 

użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia 

posiadały stosowne atesty i certyfikaty. Aparat USG powinien być dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, powinien posiadać właściwe certyfikaty zgodnie z wymaganiami UE, powinien być 

odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa, posiadać dokumentację techniczną w 

języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z Aparatu USG (dokument gwarancyjny, instrukcja 

obsługi, opis techniczny itp.) 

4) Zamawiający wymaga, by dostarczany w ramach przedmiotu zamówienia Aparat USG pochodził z bieżącej produkcji, tzn. był 

wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Zamawiającego. 

5) Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport i wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanych przez 

Zamawiającego pomieszczeń oraz przeszkolenie 3 pracowników w wymiarze 2 godz. dla każdego pracownika . 

7) Wykonawca do oferty składa również uzupełniony załącznik pn.: „Zestawienie dotyczące oferowanego Aparatu USG” – 

załącznik nr 1A do SIWZ. 

8) Gwarancja - wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji podstawowej wynosi 24 miesiące, liczone od daty podpisania 

końcowego protokołu odbioru.  

9) Wspólny słownik zamówień (CPV):  33.11.22.00-0 

 

SEKCJA IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (termin realizacji zamówienia) – maksymalny termin realizacji 

wynosi 28 dni, liczonych od dnia podpisania umowy. 

 

SEKCJA V - INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO 

1) Zamówienie nie jest podzielone na części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

4) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

mailto:biuro@przychodnia-skala.pl
http://www.przychodnia-skala.pl/
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8) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

prowadzone będą w złotych polskich. 

9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

SEKCJA VI - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

VI.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie jak 

poniżej: 

VI.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. Określenie warunków:  

Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie. 

VI.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków:  

Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie. 

VI.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków:  

Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób:  

Nie. 

VI.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

- art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert 
wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),  
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2138 oraz z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952, 966 i 1214.  
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  
c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 13;  
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć 
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu 
przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca 
pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu;  
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 
dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 
2017 r. poz. 724 i 933);  
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
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23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia”. 

2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, 

uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 2 powyżej.  

4) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

VI.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Do oferty każdy Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania oferty następujące oświadczenia: 

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego – załącznik nr 2A do SIWZ. 

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SIWZ. 

VI.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: 

Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie. 

VI.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: 

Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie. 

VI.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający 
żąda: 

Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone wyroby odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym:  
 
Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych: 

–certyfikat zgodności- wystawiony przez jednostkę notyfikującą  
–deklaracja zgodności wystawiana przez producenta, że wyrób jest zgodny z normami 
–zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego na terytorium RP 

 
Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne przed dniem wejściem w życie ustawy z 20.05.2010 r. o wyrobach 
medycznych ( zgodnie z art. 138 tej ustawy): 

–certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikującą  
–deklaracja zgodności wystawiana przez producenta, że wyrób jest zgodny z normami  



 

5 

 

–świadectwo zgłoszenia lub wpis w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (za wyjątkiem klasy I i II, a gdy pierwsze jego wprowadzenie do obrotu i stosowania nastąpiło w innym 
niż Polska kraju Unii Europejskiej - w takim przypadku należy złożyć stosowne oświadczenie) 

 

VI.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT VI.3) - VI.6) 

VI.7.1) W celu potwierdzenia zapoznania się i akceptacji warunków umowy Wykonawca dołącza do oferty: 

1. Parafowany wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ 

VI.7.2) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp: 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 

do SIWZ.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

VI.7.3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia (na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

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

Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - 
załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami, o których mowa w sekcji VI.4 SIWZ. 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.  

Dokumentów Zamawiający żąda w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, iż polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów. 

Uwaga 

Wezwanie w powyższym terminie dotyczy również złożenia przez Wykonawcę aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w sekcji VI.4, sekcji VI.5 i sekcji VI.6 SIWZ. 

1) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

2) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego niniejszą SIWZ, niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

VI.8) POLEGANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI FINANSOWEJ 

LUB EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach – załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. 
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3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający żąda oświadczenia na załączniku nr 5 do SIWZ i dokumentów, o których mowa w sekcji VI.4 SIWZ. 

VI. 9) POWIERZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – na załączniku nr 1 do SIWZ. 

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu - na 

załączniku nr 3 do SIWZ. 

4) W sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do wykonania przez podwykonawcę zastosowanie mają 

odpowiednio zapisy art. 36b ust. 1b i 2 ustawy Pzp. 

VI.10) WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty dołączają pełnomocnictwo sporządzone w formie 

pisemnej, określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia. Pełnomocnictwo powinni podpisać wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób by prawnie 

zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego. 

5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 

6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w postaci:  

➢ oświadczeń określonych w sekcji VI.3 SIWZ,  

➢ dokumentów określonych w sekcji VI.4 SIWZ, 

➢ oświadczenia określonego w sekcji VI.7.2 SIWZ, 

w terminach zgodnych z określonymi w niniejszej SIWZ. 

7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

VI.11) WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenia i 

dokumenty określone powyżej w niniejszej sekcji SIWZ. 

 

SEKCJA VII - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1) Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad 

określonych w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

2) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
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3) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 

niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

4) Oświadczenia lub dokumenty, ich uzupełnienie, poprawienie lub udzielenie wyjaśnień - w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oraz udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów - w trybie art. 90 ust. 1 

ustawy Pzp, składa się wyłącznie w formie pisemnej.  

Złożone oświadczenia, dokumenty, uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia, dowody uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 

treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, faksem lub drogą 

elektroniczną, a dokument w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego. 

5) Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do Zamawiającego na nr fax. 12 389 00 56 lub drogą elektroniczną 

na adres biuro@przychodnia-skala.pl 

6) Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Elżbieta Zaprzelska, tel. 664 157 775. 

 

SEKCJA VIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wadium.  

SEKCJA IX - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 – 4 ustawy Pzp. 

 
SEKCJA X - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1) Ofertę stanowią: 

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 

2. Wypełniony i podpisany załącznik - Zestawienie dotyczące oferowanego Aparatu USG  - załącznik nr 1A do SIWZ; 

3. Parafowany wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ 

4. Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ. 

2) Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

3) Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

4) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ oraz 

przepisom ustawy Pzp. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi sekcjami SIWZ. 

5) Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ w formie oryginałów albo kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Każda kserokopia 

dokumentu wymaga takiego potwierdzenia. 

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp. W takim 

przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i 

adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.  

7) Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej (np. komputerze lub czytelnie ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem), w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy. 

8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.  

9) Upoważnienie – pełnomocnictwo, do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

mailto:biuro@przychodnia-skala.pl
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Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie, powinno być przedstawione w 

formie i treści zgodnej z art. 99 K.C.  

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich 

złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

10) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

11) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa 

w pkt. 10 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

13) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

14) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. 

15) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

16) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że przed 

upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.  

17) Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem 

„Zastrzeżona część oferty”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r., przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 

18) Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby uniemożliwić zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia 

opakowania.  

19) Aby zapobiec przypadkowemu otwarciu koperty z ofertą należy ją oznaczyć w następujący sposób:  

nazwa i adres Wykonawcy 

OFERTA 

"Dostawa Aparatu USG” 

Nr referencyjny: …………… 

nie otwierać przed 31.10.2018 roku, godz. 10.10 

20) W przypadku braku podanych wyżej oznaczeń Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe otwarcie oferty 

przed wyznaczonym terminem, bądź jej braku w trakcie sesji otwarcia ofert. 

 

SEKCJA XI - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

XI.1) Miejsce i termin składania ofert 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - SPZOZ w Skale, ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała – pokój nr 17. 

2) Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2018r. o godz. 10.00 

3) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie, bez otwierania. 

XI.2) Miejsce i termin otwarcia ofert 
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1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - SPZOZ w Skale, ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała – pokój nr 10, w dniu 

31.10.2018r. o godz. 10.10. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i 

okresu dodatkowej gwarancji. 

 

SEKCJA XII - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1) Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:  

Sporządzając Formularz Ofertowy należy wypełnić załącznik nr 1 do SIWZ podając cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT. 

2) Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie.  

3) Cena ma być wyrażona w kwocie brutto. 

4) Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5) Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5 gr. i wyższe 

zaokrągla się do 1 gr. 

6) Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami ustawy z 11 marca 2004 r. w sprawie podatku od towaru i usług. 

7) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności:  

a) koszty ogólne, koszty wytworzenia, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk; 

b) koszty dojazdu, transportu, wniesienia, podatków, opłaty celne i inne czynniki; 

c) koszty przeszkolenia pracowników,  

d) koszty ubezpieczenia, 

e) koszty napraw w okresie gwarancji podstawowej i dodatkowej. 

8) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

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

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

SEKCJA XIII - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 

PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1) Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie 

1 Cena [C] 96 pkt 

2 Dodatkowa gwarancja [G] 4 pkt 

2) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.  

3) Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową. Dla zastosowanych 

kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) 

w oparciu o następujące wzory: 

1. Kryterium „cena” [C]  

Kryterium wyliczane będzie w następujący sposób: 



 

10 

 

C = (Cn / Cx) x 96 

gdzie: 

C liczba pkt uzyskana za kryterium cena 

Cn  najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert 

Cx  cena ocenianej oferty. 

2. Kryterium „dodatkowa gwarancja” [G] 

Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia tj. dostawy 
Aparatu USG, wynoszący minimum 1 miesiąc do maksymalnie 36 miesięcy, liczony od dnia następnego, w którym upłynął 
okres gwarancji podstawowej. Kryterium wyliczane będzie w następujący sposób: 

G = (Go/ Gn) x 4 

gdzie: 

G liczba pkt. uzyskana za kryterium dodatkowa gwarancja 

Go  ilość miesięcy dodatkowej gwarancji ocenianej oferty 

Gn  najwyższa ilość miesięcy dodatkowej gwarancji spośród ważnych ofert 

W kryterium „dodatkowa gwarancja” może zostać przyznanych maksymalnie 4 punkty.  

Brak informacji Wykonawcy o ilości dodatkowego okresu gwarancji w Formularzu ofertowym oznacza jego nie 
zaoferowanie. Dodatkowa gwarancja udzielona zostanie Zamawiającemu na zasadach określonych w Załączniku nr 6 do 
SIWZ.  

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę: 

LP=C+G 

4) Zamawiający – na podstawie art.24aa ustawy Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a dopiero potem zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

3) Do czynności wyboru oferty Zamawiający stosuje odpowiednio zapisy art. 87, 89 i 91 ustawy Pzp. 

 

SEKCJA XIV - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej 

SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

2) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o okolicznościach określonych w art. 92 ustawy Pzp. 

3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania, przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4) Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminu wskazanego w pkt. 3 powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta. 

5) O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje pisemnie wybranego Wykonawcę. 

6) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zwrócić 

się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 

oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

SEKCJA XV - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

SEKCJA XVI - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
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W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH 

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy- załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
SEKCJA XVII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI tejże ustawy, zgodnie z przesłankami i w terminach wskazanych w art. 179-182 ustawy Pzp. 

 

SEKCJA XVIII – RODO  

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ w 

Skale, z siedzibą 32-043 Skała, ul. Słomnicka 69. 

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

kontaktować się: 

1. listownie na adres: 32-043 Skała, ul. Słomnicka 69 

2. przez e-mail: iod@przychodnia-skala.pl. 

3) Dane osobowe pozyskane w związku przetargiem pn. „Dostawa Aparatu USG” będą przetwarzane w następujących celach: 

1. związanych z przetargiem; 

2. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 

3. udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 

4. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

7) Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

9) Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych osobowych; 

2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych*; 

3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych**; 

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10) Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

12) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

UWAGA:  

(*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

(**)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

SEKCJA XIX – INNE 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
XX - ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych Aparatu USG – zał. do SIWZ 

Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ 

Zestawienie dotyczące oferowanego Aparatu USG - załącznik nr 1A do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 

– zał. nr 2A do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania - zał. nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 4 do 

SIWZ 

Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - zał. nr 5 do SIWZ 

Umowa – wzór - zał. nr 6 do SIWZ 

 


