MEGREZ Sp. z o.o.
ul. Edukacji 102; 43 – 100 Tychy
www.szpitalmegrez.pl
zp@szpitalmegrez.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku 725 - 1500, piątek od 725 - 1255

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej 214 000 euro

DOSTAWA ODZIEŻY WIELOKROTNEGO UŻYTKU DLA PERSONELU MEDYCZNEGO w ramach
projektu „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WND-RPSL.10.01.00-24030G/20 złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(europejski fundusz rozwoju regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz
Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
NR SPRAWY 19/20/ZP/PN

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.08.2020r. godz. 09:00
TERMIN OTWARCIA OFERT: 18.08.2020r. godz. 10:00
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
MEGREZ Sp. z o.o.
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
Dział Zamówień Publicznych
tel.: 32/ 325-51-25; e-mail: zp@szpitalmegrez.pl,
strona internetowa: https://www.szpitalmegrez.4bip.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży wielokrotnego użytku dla personelu
medycznego w ramach projektu „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku
WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.0124-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (europejski fundusz rozwoju regionalnego) dla osi priorytetowej: X.
Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1.
Infrastruktura ochrony zdrowia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowocenowym (załącznik nr 2, 2a i 2b do SIWZ).
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
33199000-1 Odzież medyczna
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie składa
się z 1 pakietu (zadania). Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty obejmującej co
najmniej jeden (1) pakiet (zadanie). Pakiet (zadanie) musi być wyceniony w całości.
6. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie
(zadaniu) zostaną odrzucone.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 / 7.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie będzie zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 25.09.2020r.
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz o których
mowa w rozdziale Va niniejszej SIWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje warunku
udziału w postępowaniu,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje warunku
udziału w postępowaniu,
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie precyzuje warunku
udziału w postępowaniu.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
a) wymóg posiadania uprawnień określony w rozdz. V 1. 2a) spełnia ten
Wykonawca, który będzie wykonywał część zamówienia objętą obowiązkiem
posiadania uprawnień, - nie dotyczy
b) warunki o których mowa w rozdz. V. 1. 2) b – c spełnia co najmniej jeden z tych
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie – nie dotyczy.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie musi
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
PZP i w rozdziale Va niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w rozdz. V. 1. 2) lit. b – c niniejszej SIWZ 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 – nie dotyczy.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz.
V. 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 i rozdziale Va niniejszej SIWZ.
Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub
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którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);
VI.
1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 i 3a do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenia o których mowa w rozdz. VI.
1 niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także
oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu oprócz oświadczenia o którym mowa w rozdz. VI. 1. Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy PZP,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI. 6 pkt a) –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w rozdz. VI. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI. 6 a) 7 i 8, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - (załącznik nr 5).
12. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia, Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnego na
dzień złożenia, tj.:
a) materiałów informacyjnych tj.: katalogi, karty informacyjne, instrukcje – w języku
polskim, które potwierdzą zgodność wszystkich parametrów użytkowych
zaoferowanych wyrobów medycznych z wymaganiami opisanymi przez
Zamawiającego w SIWZ;
b) próbek oferowanego asortymentu (po 1 sztuce) wraz z wykazem załączonych próbek.
Próbki powinny być zapakowane w bezpieczny sposób, chroniący materiał przed
zniszczeniem;
c) oświadczenia, o posiadaniu ważnych dokumentów rejestracyjnych dla
zaoferowanych wyrobów medycznych tj. certyfikat CE Notyfikowanej Jednostki
Certyfikującej lub Deklarację Zgodności wystawioną przez Producenta lub dokumenty
równoważne – z zaznaczeniem, że przedstawi je na każde wezwanie zamawiającego
(załącznik nr 6);
d) dokumentów dot. zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z normą PN-EN
13795
13. Termin gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 24
miesiące od daty dostawy.
14. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1126).
15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP oraz rozdziale Va SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
9.
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16. Zamawiający

przewiduje przeprowadzenie postępowania w tzw. procedurze
odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy PZP.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OFERT, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
UWAGA! W związku z panującą sytuacją epidemii COVID-19 Zamawiający dopuszcza
składanie ofert w dwóch wariantach do wyboru:
A. WARIANT PISEMNY:
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail:
zp@szpitalmegrez.pl ). Wyjątek stanowi oferta, umowa oraz oświadczenia i dokumenty
wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których jedyną dopuszczalną
jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ tj. 19/20/ZP/PN
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102 43 –
100 Tychy, Dział Zamówień Publicznych, pokój 1.10.
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej (e-mail) wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

1.

2.

3.

4.
5.

Złożenie oferty:
Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona
(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała
spis treści.
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Megrez Sp. z o.o.
ul. Edukacji 102, pokój 1.10
43 - 100 Tychy
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„Oferta w postępowaniu na dostawę odzieży wielokrotnego użytku dla personelu
medycznego w ramach projektu „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WNDRPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(europejski fundusz rozwoju regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz
Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia”
Nr sprawy: 19/20/ZP/PN
Nie otwierać przed: …………..2020r. godz. 10:00

6.

7.

8.

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.

B. WARIANT ELEKTRONICZNY :
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz
poczty
elektronicznej:
zp@szpitalmegrez.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
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6.

7.

1.

2.

3.
4.

5.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią
załącznik do niniejszej SIWZ .
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
Złożenie oferty
Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej
„wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych doc., docx, .xls, .xlsx, .rtf, .xps, .odt, .pdf i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym
zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik
stanowiący
tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na mini Portalu. Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji Użytkownika dostępnej na mini Portalu.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert i wniosków)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych
w rozdziale VII SIWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem postępowania tj.: 19/20/ZP/PN
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email zp@szpitalmegrez.pl
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób
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sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
VIII. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj: 12.08.2020),
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o którym mowa w rozdz. VIII 2 niniejszej SIWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Wioleta Szyszka-Pietroń – Specjalista ds. Zamówień Publicznych.
7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobą uprawnioną do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz.1010) jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
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14. Zamawiający zaleca aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone oddzielnie i oznaczona jako „tajemnica przedsiębiorstwa”
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie ich odtajnieniem.
16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
18. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie: terminu realizacji zamówienia i/lub
okresu gwarancji (o których mowa w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ) Zamawiający uzna, iż Wykonawca zadeklarował powyższe terminy w wymiarze,
określonym przez Zamawiającego tj.: czas dostawy maks. 3 dni robocze, termin
gwarancji - 24 miesiące.
19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).
Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym
w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia
ofert.
20. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Nie dotyczy
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
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XI.
1.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową netto i brutto,
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji dostawy, terminu gwarancji,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień
SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
przygotowany zgodnie z zaleceniami rozdz. XIII niniejszej SIWZ będący podstawą
do określenia ceny w formularzu ofertowym,
3) wypełnione zestawienie parametrów użytkowych – załącznik nr 2a do SIWZ, ,
4) oświadczenia (załącznik nr 3 i 3a do SIWZ) wymienione w rozdziale VI. niniejszej
SIWZ;
5) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) – określające zakres działania pełnomocnika;
6) W wariancie elektronicznym wszystkie w/w dokumenty lub oświadczenia winny
zostać sporządzone i złożone w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę.

XII.
1.
2.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Termin składania ofert: 18.08.2020 godzina: 09:00
Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych - pokój nr 1.10 w dniu
18.08.2020r., o godzinie 10:00
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
Zamawiający
zamieści
na
stronie
www.bip.szpitalmegrez.pl informacje dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c. cen, zawartych w ofertach poszczególnych Wykonawców.
Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć przez za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu (zgodnie z rozdz. VII B)
Szczegóły dotyczące składania ofert zawiera Rozdział VII niniejszej SIWZ.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto
poprzez wypełnienie formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ
oraz przeniesienie do formularza oferty (załącznik nr 1) wartości netto i brutto całego
pakietu.
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny
ofertowej netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia;
Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach
wymienionych we wzorze umowy.
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego
dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
CENA – 100%
2.

Wartość punktowa w kryterium „cena” wyliczana jest wg wzoru:
Wartość punktowa CENY

=R

C min
Cn

x 100

R – ranga (100%)
Cmin – cena minimalna (najniższa spośród złożonych ofert w przetargu w danym pakiecie)
Cn – cena oferowana
3.
4.

5.

6.

Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy PZP).
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
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XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
PZP.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY 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.
Wzór umowy, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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▪

▪

▪

▪
▪

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
▪
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest/ Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43100 Tychy, tel.: 32/ 325-52-80; fax : 32/ 325-52-84;
▪ w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Megrez Sp. z o.o., ul.
Edukacji 102, 43-100 Tychy z dopiskiem „IOD”, pocztą elektroniczną na adres e-mail:
iodo@szpitalmegrez.pl;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda
wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”,
o rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
o ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych:
o będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Ograniczenie dostępu do danych o których
mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione
ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp ;
mogą być podmioty z którymi Megrez Sp. z o.o. zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie
z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub
archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak
wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane
osobowe mogą być przekazywane do państw z poza EOG z ograniczeniem, które może wystąpić
jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z
art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_________________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

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.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo – cenowy
3) Załącznik nr 2a – formularz parametry użytkowe
4) Załącznik nr 2b – wzór nadruku
5) Załącznik nr 3 i 3a - oświadczenia
6) Załącznik nr 4 - wzór umowy
7) Załącznik nr 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej
8) Załącznik nr 6 – oświadczenie o wyrobach medycznych
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej
wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Zatwierdzono w dniu: 06.08.2020r.

Wiceprezes Zarządu
Dr Jarosław Madowicz

Prokurent
Karolina Filipowska

Specyfikację przygotowała:
Wioleta Szyszka-Pietroń
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

15

