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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa 2 sztuk ambulansów sanitarnych typu C  oraz wyposażenia dla potrzeb 
Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z .o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim w podziale na 
2 części zamówienia.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zatwierdzam:

 

             

Prezes Zarządu Gabriel Maj

Opole Lubelskie, dnia 26 września 2019 r.                   
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Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej
dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy – Kodeks cywilny

I. NAZWA ( FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Nazwa: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim, zwany dalej „Zamawiającym” 

2. Adres Zamawiającego:
24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a
Regon 431019069, NIP 717 18 30 083
tel. 81/ 827 -22-78, faks  81/ 827 -22-78
http://www.pczol.pl, e-mail:sekretariat@pczol.pl

Sposób i osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami wskazano w rozdz. VII SIWZ.

3. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia SIWZ:  http://www.pczol.pl Zamawiający udo-
stępnia  na  wskazanej  stronie  internetowej  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  
z załącznikami co najmniej do upływu terminu składania ofert.

4. Godziny pracy Zamawiającego: od 7:25 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

5. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskaza-
ny w ust. 2 adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowo-
dować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

6. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpo-
wiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

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. 

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. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 2 sztuk ambulansów sanitarnych typu C oraz wyposażenia dla po-

trzeb Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z .o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim w podziale na 2 części zamó -
wienia. 

Część 1: dostawa 2 sztuk ambulansów sanitarnych typu C;
Część 2: dostawa wyposażenia ambulansów sanitarnych typu C;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1a i 1b do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

3. Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV):  kod  główny:  34114121-3  Karetki,  34114100-0  Pojazdy  pogotowia,
33182100-0 Defibrylatory, 33192160-1 Nosze 

4. Zamawiający  dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych.  Oferty  można  składać  w odniesieniu  do
wszystkich części.

5. Rozwiązania równoważne:
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5.1. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy funkcjonal-
ności, przeznaczenia asortymentu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie
wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.

5.2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

5.3. Wykonawca,  który powoła się  na rozwiązanie  równoważne,  obowiązany jest  wykazać,  że oferowany
przez niego asortyment stanowiący przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zama-
wiającego.

5.4. Za rozwiązania  równoważne  Zamawiający  uzna  te,  którego  standardy,  cechy jakościowe,  parametry
techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawia-
jącego określone w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu dostawy).

5.5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty
wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 5a i 5b do SIWZ.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ra-
mowej

8. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy
PZP.

9. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie
polskiej PLN. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (-om). Zamawiający żąda wskaza-
nia przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om), i po-
dania przez wykonawcę firm podwykonawców.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do dnia 23 grudnia 2019 r.– dotyczy część 1 i 2

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp  ;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu   dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów Określenie warunku: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

Określenie warunku: Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku dot. zdolności technicznej
i zawodowej jeżeli wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy:

część  1  zamówienia:  1  sztuki  fabrycznie  nowego  ambulansu  typu  C  (homologacja
całopojazdowa, DMC do 3.5 t).

część 2 zamówienia: fabrycznie nowego defibrylatora lub fabrycznie nowych noszy głównych
wraz z transporterem możliwych do użytku w ambulansach.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie
w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 
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2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,

o których mowa powyżej w punkcie 1 podpunkt 1.1 i rozdziale Va SIWZ pkt. 1 ppkt 1.1, tj. o których
mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, musi zostać wykazany przez każdego z wyko-
nawców.

2.2. spełnianie warunków udziału  w postępowaniu musi być  potwierdzone w zakresie,  w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5 USTAWY Pzp.

1. Zamawiający przewiduje, dodatkowo, wykluczenie Wykonawcy: 
1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu re-

strukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd za-
rządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restruktu-
ryzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjąt -
kiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postano-
wieniem 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844)

VI. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIENIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskaza -
nym w załączniku nr 3 i 6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdze -
nie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Dokumenty, z których wynikać będzie, że osoba (osoby) podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezento-
wania Wykonawcy w postępowaniu/na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,  o których mowa  
w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwier-
dzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każ-
dy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania bra-
ku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu,  zamieszcza  informację  
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 – załącznik nr 3 do SIWZ.

B) Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w załączniku
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.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z Wykonawców wspólnie ubie-
gających się o zamówienie składa oświadczenia w przedmiotowym zakresie. 

C) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

6. 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
oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
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rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówie-
nia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126):

6.1. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w rozdz. V i Va SIWZ, zgodnie z art.
26 ust. 2 ustawy Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówie-
nia, 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 do-
kumentów.

6.2. W zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca Wykonawca złoży:
- wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krót -
szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ oraz załącze-
niem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o któ-
rych mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasad-
nionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy , w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych refe-
rencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcze-
śniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

D) Informacje dotyczące procedury oraz formy dokumentów: 

7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. PROCEDURĘ ODWRÓCONĄ, tj. procedurę określoną
w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie, wyłącznie 
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmio-
towej  Wykonawcy,  tj.  zbada  oświadczenie  wstępne,  a  następnie  zażąda  przedłożenia  dokumentów  
w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp;

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w rozdz. VI lit. A pkt 1 SIWZ, oświadczeń lub doku-
mentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 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, uzupełnie-
nia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega-
łaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt 15, dotyczące Wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolno-
ściach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicz-
nego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów i zaświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
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13. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentów,  
o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

15. W zakresie nieuregulowanym 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 udzielnie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ni -
niejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bez-
płatnych  baz  danych,  Zamawiający  pobiera  samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.

17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ni -
niejszym rozdziale, a które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumen-
tów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdze-
nia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub do -
kumentów, o ile są one aktualne.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZY-
WANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIE-
WANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za po-
średnictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, oso-
biście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przeka-
zywać  pisemnie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  za  wyjątkiem  oferty,  umowy  oraz  oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku we -
zwania przez Zamawiającego, dla których przepisy prawa przewidują wyłącznie formę pisemną).

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy okre-
ślonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być
składane na adres Zamawiającego. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną
winny być kierowane na adres: przetargi@pczol.pl, a faksem na nr (81) 827-22-78.

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa terminu składania ofert, 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 któ-
rej udostępniono SIWZ.

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7. 
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązu-

jącą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Robert Kiełbasa, Paweł Wójtowicz, tel. 81 827-34-11
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VIII. WADIUM
1. Zamawiający nie żąda od  Wykonawców  wniesienia  wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, 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.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a. prawidłowo wypełniony i podpisany formularz:
- oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności:
Marka/typ/model/rok produkcji pojazdu bazowego/sprzętu, łączną cenę ofertową brutto.
- parametrów oferowanych ambulansów/sprzętu sporządzone odpowiednio wg wzorów stanowią-
cych załączniki nr 1a i 1b do SIWZ. 
Powyższe oświadczenia nie podlegają uzupełnieniom, ich niezałączanie do oferty spowoduje odrzu-
cenie oferty. 

b. oświadczenia określone w rozdziale VI lit A) SIWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oferta musi zawierać:
- formularze o których mowa w lit. a) składane, przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
- pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z orygina-
łem) celem ustalenia Wykonawcy – pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wy-
konawców oraz Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymie-
nionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
- oświadczenia, o których mowa w w rozdziale VI lit A) SIWZ w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wyka-
zuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz pełnomocnictwo,
o którym mowa w ust. 3.

2. 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. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, osoba ta winna posiadać stosow-
ne pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w for-
mie elektronicznej.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewi-
duje zwrotu kosztów udziałów postępowaniu.

8. 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. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę. 
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10. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  (opakowaniu).  Całość  oferty  powinna  być  złożona  w  formie
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

11. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem / oznaczeniem:

Oferta na ...............................................................

Nr sprawy: …………………….....

- nie otwierać przed ………………….. r. przed godz.:.............

12. Na kopercie oferty należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty (oferty)
w przypadku wycofania oferty lub dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

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 sta-
nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci -
wej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią ta-
jemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę zło-
żone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje sta-
nowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trak-
cie 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 usta-
wy  Pzp,  a  złożone  przez  niego  wyjaśnienia  i/lub  dowody  stanowić  będą  tajemnicę  przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrze-
żenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącz-
nie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stano-
wią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warun-
kiem, 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 doko-
nywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

18. 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 ko-
percie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane. 

19. 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 publikowa-
ny przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zosta -
nie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w
SIWZ  należy  zatem  wyjaśnić  z  Zamawiającym  przed  terminem  składania  ofert  w  trybie  przewidzianym  
w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówie-
nia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty  należy  składać  na  adres  podany  w  ogłoszeniu  o  przetargu  tj.:  w  siedzibie  Zamawiającego  
w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a, pok. nr 2 w nieprzekraczalnym terminie:
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do dnia 04 października.2019 r. do godz. 11:00

2. Decydująca jest data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego potwierdzona pieczęcią kancelaryjną
Zamawiającego.

2.1. Za prawidłowe zaadresowanie oraz złożenie (dostarczenie oferty  w terminie i we właściwe miejsce  od-
powiada Wykonawca. Zamawiający nie ponosi konsekwencji dostarczenia oferty w inne miejsce niż wy-
mienione w pkt. 1 lub po terminie.

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a, pok. nr  14

w dniu 04 października 2019r. o godz. 11:15

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfi-
nansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert, do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej następujące informacje:
8.1. nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
8.2. informacje dotyczące ceny, gwarancji;

9. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty,  których dotyczy "WYCOFANIE".  Takie
oferty zostaną odesłane Wykonawcom.

10. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert  zawierających oferty,
których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołą-
czone do oferty.

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje do-
tyczące: 
11.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
11.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
11.3 ceny, gwarancji.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ceną podlegającą ocenie jest CENA OFERTY BRUTTO (zwana również ceną ofertową).
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
3. Aby obliczyć cenę oferty brutto należy wypełnić kalkulację cenową wg wzoru określonego w Formularzu ofer -

towym  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  SIWZ  zgodnie  z  uwagami  (wskazówkami)  tam  zawartymi  oraz  z
uwzględnieniem wszystkich wymagań niniejszej SIWZ.

4. Cenę oferty podaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza w taki sposób,
że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).

5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania
ofert.

6. Cena brutto winna zawierać wszystkie należności wynikające z należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
7. 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 przed -
stawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisa -
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mi. 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.

XIII. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Za  ofertę  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  zawierająca  najkorzystniejszy  bilans  punktów  
w kryteriach:

Nr Nazwa kryterium
Znaczenie punktowe kryterium 

Część 1 zamówienia Część 2 zamówienia

1. Cena (C) 60

2. Parametry funkcjonalne 40 nd.

3. Okres gwarancji nd. 40

1) Kryterium  –   Cena   (C):  

Ocena ofert prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez Zamawiającego
poniższego wzoru:

C = (Cn/Cb) x 60% 
gdzie:

C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium cena

Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej)

Uwaga:

W zakresie kryterium do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę
w Formularzu oferty (załącznik 2 do SIWZ). Im niższa cena oferty, tym korzystniej.  W przypadku rozbieżności
do oceny brana będzie pod uwagę cena wyrażona słownie. 

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalni odpowiednio 60 pkt.

2) Kryterium – PARAMETRY FUNKCJONALNE

cześć:  1 zamówienia:

Parametry punktowane Punktacja (40Pkt) 

Ściany i  sufit  wyłożone płytami  z  tworzywa sztucznego w kolorze  białym jako  element
wymagany.

Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami w kolorze białym, w całości 
odzwierciedlającymi kształt nadwozia(osłaniającym wręgi, słupki, nadkola). Poszycie 
wewnętrzne sufitu, ściany lewej oraz prawej składające się z max. 3 elementów.

Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

Długość przedziału medycznego min. 3,00m, po spełnieniu określonego minimum Powyżej 3,21m - 5 pkt

3,00 m-3,20m - 0 pkt

Zewnętrzny  schowek  techniczny  wyposażony  dodatkowo  w  wysuwaną  szufladę  o
pojemności min 40 L. (podać rozmiary długość, szerokość, wysokość, pojemność) szuflada

Tak - 5 pkt. 
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umożliwiająca umieszczenie w niej pojemnika reimplantacyjnego/ lodówki o pojemności
min. 7L. Nie -  0 pkt

Kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera. Tak - 5 pkt 
Nie - 0 pkt

System  zapobiegający  niespodziewanym  zmianom  pasa  ruchu  spowodowanym  nagłymi
podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub
równoważny.

TAK - 5 pkt
NIE - 0 pkt

Fotel dla personelu medycznego u wezgłowia noszy, montowany  tyłem do kierunku jazdy, 
obrotowy, przesuwany wzdłuż osi pojazdu z możliwością zablokowania w wybranej pozycji 
(min. zakres przesuwu 65cm, umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy 
pacjencie, wyposażony w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek, 
podłokietniki. 

TAK - 10  pkt 

NIE - 0 pkt

Laweta  wraz  z  montażem  do  przesuwnych  paneli  umożliwiających  mocowanie
oferowanej  podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu. System
jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu.

TAK - 5 pkt 

NIE - 0 pkt

Każdy z pojazdów musi posiadać te same oferowane parametry funkcjonalne. 

3) Część 2 zamówienia: 
Okres gwarancji – waga 40%, max 40 pkt.

Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie wydłużonego okresu gwarancji zgodnie z poniższa 
punktacją.
a) Wykonawca otrzyma 0 pkt jeśli zaoferowany okres gwarancji wyniesie od 12 do 23 m-cy.
b) Wykonawca otrzyma 20 pkt jeśli zaoferowany okres gwarancji wyniesie od 24 do 35 m-cy.
c) Wykonawca otrzyma 40 pkt jeśli zaoferowany okres gwarancji wyniesie 36 m-ce i więcej.
W celu oceny ofert gwarancja wyrażona w dniach, latach albo w okresach niepełnych miesięcy zostanie
zaokrąglona do pełnych miesięcy w dół. W przypadku okresu wyrażonego w dniach obliczenie liczby pełnych
miesięcy obliczane będzie przy założeniu że okres gwarancji rozpoczyna się od dnia 1 grudnia 2019 r.

Informacji w zakresie oferowania przedmiotu zamówienia posiadającego określone parametry funkcjonalne
należy udzielić na formularzu parametrów oferowanych ambulansów/sprzętu. Informacji w zakresie oferowa-
nej gwarancji należy udzielić na formularzu ofertowym. 

Łączna Liczba punktów = liczba punktów w kryterium cena + (liczba punktów w kryterium parametry funkcjo-
nalne- część 1)/ (liczba punktów w kryterium okres gwarancji – cześć 2). 

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa
liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. 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
kryteria wyboru.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwier-
dzające  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 Wyko-
nawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewi-
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dzianych 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 zgodnie z jej treścią wg wzoru umowy określonej w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ.

4. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu:
4.1. informacji o podwykonawcach i zakresie prac, które zamierza im powierzyć w toku wykonywania zamówie-

nia wraz z orientacyjną wartością powierzonych podwykonawcom robót – jeśli dotyczy;

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom, postanowienia dotyczące przewidywa-
nych zmian umowy zawarto w  treści załącznika nr 5a i 5b do SIWZ – wzoru umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający  zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwy-
żej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMO-
WY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU-
BLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWA-
NIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówie-
nia 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 wpisa-
nym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

XVIII. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
A.  Obowiązek  informacyjny  w toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Zamawiający
zgodnie z art. 13 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 swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej RODO informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim
Sp. z .o. o., 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, email – sekretariat@pczol.pl;
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adre-
sem email – rodo@pczol.pl, Arkadiusz Gogół tel.: 784 144 112;
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze w zakresie:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na
jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia,
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b) wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach,
2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia z postępowania określonego w
art. 24 ust.1 pkt 13-15 i 21-22, ust. 5 pkt 5-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz -
nych.
4.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłączenie  w  celu  przeprowadzenia  postępowania  o
udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjąt-
kiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba Od-
woławcza, Urząd Zamówień Publicznych).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania ar-
chiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/Pani następujące prawa: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji
danych, ograniczenia przetwarzania, 
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomaty-
zowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych oraz w aktach wykonawczych, jest obligatoryjne. Konsekwencje niepodania danych oso-
bowych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
B. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy
Zamawiający zgodnie z art. 13 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 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych), dalej RODO informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim
Sp. z .o. o., 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, email – sekretariat@pczol.pl;
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adre-
sem email – rodo@pczol.pl Arkadiusz Gogół tel.: 784 144 112;
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art 6 ust. 1 lit b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą,  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem
umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze w szczególności w zakresie:
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu:
1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
3) dochodzenia roszczeń,
4) archiwalnym 
i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania ar-
chiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/Pani następujące prawa: 
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a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji
danych, ograniczenia przetwarzania.
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem
jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.
Dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy:
„W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania na-
zwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu”.
2. Zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy:
„Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza prze -
twarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu”.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy:
„W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty za-
kończonego postępowania o udzielenie zamówienia”.
4. Zgodnie z art. 96 ust. 3-3b ustawy:
„3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili  ich
otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3a. Zasada jawności, o której mowa w ust. 3, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjąt -
kiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8
ust. 3-5, stosuje się odpowiednio.
3b. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych
zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679".

XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznikami do SIWZ są:
Załącznik nr 1a i 1b - Szczegółowe opisy przedmiotu dostawy
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z post.
Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5a i 5b - Wzory umowy
Załącznik nr 6 - Wzór Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udziału w po-

wstępowaniu
Załącznik nr 7 - Wzór Wykazu dostaw
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