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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji  projektu nr RPLU.13.01.00-06-0017/18
pn.  ,,Optymalizacja  usług  medycznych  w  Powiatowym  Centrum  Zdrowia  sp.  z  o.  o.
w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13
Infrastruktura  społeczna,  Działania  13.1  Infrastruktura  ochrony  zdrowia  RPO  WL
w podziale na 13 części zamówienia.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zatwierdzam:
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Opole Lubelskie, dnia  18 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 siedziba 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: przetargi@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 oraz  Platforma:
https://pczol.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet  Zamawiający udostępnia na wskazanych stronach inter-
netowych 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,  były  kierowane  wyłącznie  za  pośrednictwem Platformy
wskazanej w ust. 3 lub na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 2.  Jakiekolwiek inne zaadresowanie
może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować 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 zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”,
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

3. Wartość  zamówienia  udzielanego  niniejszym  postępowaniem przekracza równowartość  kwoty  określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu nr RPLU.13.01.00-

06-0017/18 pn. ,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. w lokalizacji
Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działa-
nia 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL, w podziale na 13 części zamówienia.
1) cześć nr 1 Kardiomonitor – 4 sztuki
2) cześć nr 2 Łóżko do intensywnej terapii/ reanimacyjne – 2 sztuki
3) cześć nr 3 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – 10 sztuk
4) cześć nr 4 Myjka ultradźwiękowa   – 1 sztuka
5) cześć nr 5 Myjnia dezynfektor do basenów – 8 sztuk
6) cześć nr 6 myjnia dezynfektor narzędzi  sztuk – 1 
7) cześć nr 7 Respirator jezdny – 3 sztuki
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8) cześć nr 8 Wózek do bielizny – 8 sztuk
9) cześć nr 9 Wózek transportowy  hermetyczny  –   5 sztuk
10) cześć nr 10 Wózek  transportowy zamknięty  –  6 sztuk
11) cześć nr 11 Wózek /stolik/ zabiegowy – 6 sztuk
12) cześć nr 12 Zgrzewarka do pakietowania – 1 sztuka
13) część nr 13 Aparat do znieczulania – 1 sztuka

2. Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/mode-
lu/typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a – 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej po-
mieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym te-
lefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Główny kod CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne 
33191000 – 5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne 
33121500 – 9 Elektrokardiogram
33123000 – 8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
33157400 – 9 Medyczna aparatura oddechowa
33195110 – 7 Monitory do kontrolowania czynności oddechowej
33190000 – 8 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192100 – 3 Łóżka do użytku medycznego
33192110 – 6 Łóżka ortopedyczne
33192300 – 5 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
33192340 – 5 Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów
39143112 – 4 Materace
33172100 – 7 Urządzenia do anestezji

4. Rozwiązania równoważne:
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-1m 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.

5.6. Zamawiający dopuszcza równoważne  systemy  jakości  aniżeli wymienione  w opisie przedmiotu zamó-
wienia oparte  na  normach międzynarodowych, europejskich lub krajowych dla producenta sprzętu.

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

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

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

8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie
polskiej PLN. 
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9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

10. 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. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania
przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać na jedną lub więcej części.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni licząc od daty zawarcia umowy (lub krócej- zgodnie z treścią oferty).

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA (dotyczą każdej z części postępowania)

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 - 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 sprzętu
medycznego którego:

1) przedmiot  obejmował  co najmniej  1 sztukę sprzętu odpowiadającą wymaganiom danej
części  niniejszego  zamówienia  (o  parametrach  tożsamych/  zbliżonych  lub  sprzętu
występującego  w wersjach  dostępnych  w  sprzedaży  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem terminu składania ofert).

2)  o  wartości  dostawy  (wraz  z  montażem/instalacją)  nie  mniej  niż  25%  wartości  oferty
złożonej w niniejszym postępowaniu przez danego wykonawcę w danej części zamówienia. 

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”. 

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  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić
zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w  oryginale  w  postaci
dokumentu elektronicznego lub  elektronicznej  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca). 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolno-
ści, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospo-
darcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1. 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.
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3.2. 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 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawo-
mocnym 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544,
1629 i 2491)

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 oświadczenie składane na podsta-
wie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ według wzo-
ru sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonaw-
czym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego euro-
pejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE. L. 2016.3.16) stanowiącego załącznik n 2 do SIWZ, zgodnie z po-
niższymi zasadami: 

1) JEDZ  należy  złożyć w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym przez oso -
bę umocowaną do reprezentacji podmiotu, którego dany JEDZ dotyczy (wskazaną/e w rejestrze sądowym lub in -
nym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy).

2) JEDZ należy złożyć w zakresie dotyczącym wykonawcy, każdego z wykonawców składających ofertę wspólnie,
podmiotów udostępniających potencjał oraz podwykonawców przy czym powinien mieć on formę dokumentu elek-
tronicznego, podpisanego odpowiednio przez każdego z nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zakresie
w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy. 

3) Wykonawca i pozostałe podmioty zobowiązane do sporządzenia JEDZ o których mowa w pkt 2, tworząc doku-
ment  elektroniczny mogą  korzystać  z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z formatów danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o  informatyzacji  działalności  pod-
miotów   realizujących   zadania   publiczne,  w  szczególności  w  jednym  z  ww.
formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

4) Po stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca lub odpowiednio podmioty
o których mowa w pkt 2, podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) JEDZ Wykonawcy lub każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy wypeł-
nić w następującym zakresie:

Części II:  Informacje dotyczące wykonawcy A:    informacje  na  temat  wykonawcy (czy  wykonawca jest
wpisany  do  urzędowego  wykazu należy zaznaczyć nie dotyczy w przypadku Polskich wykonawców) B: in-
formacje na temat przedstawicieli wykonawcy C: Informacje na temat polegania na zdolności innych pod-
miotów. 

Części III Podstawy wykluczenia A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo B: Podsta-
wy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne C:  Podstawy  związane z  nie -
wypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub  wykroczeniami zawodowymi (wiersz 3, 5 i 7 nie dotyczy nie
wypełniać) D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa
członkowskiego  instytucji  zamawiającej  lub  podmiotu  zamawiającego  (dotyczy  podstaw wykluczenia o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a), pkt 14, 21 i 22 ustawy),
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Części IV: Kryteria kwalifikacji Należy wypełnić tylko sekcję α. (w przypadku wykonawców wspólnie ubiega-
jących się o udzielenie zamówienia sekcję α wypełnia się w zakresie, w którym każdy z wykonawców wyka-
zuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu),  

Części VI.

JEDZ podmiotów udostępniających potencjał oraz podwykonawców należy wypełnić w następującym zakresie: 

1)w  części  II  sekcje  A  (informacje  na  temat  wykonawcy)  i  B  (informacje  na  temat przedstawicieli wy -
konawcy), 

2)w części III (podstawy wykluczenia). 

Pomocnicza instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ, elektroniczne  narzę-
dzie  do  wypełniania JEDZ/ESPD  opracowane  przez  Urząd  Zamówień Publicznych, znajdują się pod następującym
adresem:  https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawcy i podmioty o których
mowa w pkt 2 nie podlegają wykluczeniu/spełniają warunki udziału w postępowaniu.

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

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia platformie i na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przy-
należności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez
Wykonawcę)- wzór oświadczenia w załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonaw-
ców każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenia w przedmiotowym
zakresie. Oświadczenie  należy  złożyć  za  pośrednictwem  Platformy  lub  na  adres  e-mail: przetargi@p-
czol.pl.

C) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

3. Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  wykonawcę  (jeśli  dotyczy:  każdego  z  wykonawców  
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których
mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów
(zgodnie z rozporządzeniem 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):

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.1.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego re-
jestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez wła-
ściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w za-
kresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

3.2.2 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do oso-
by mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy doku-
ment wskazany w pkt 3.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 3.1.1, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, któ -
rej dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze
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względu na miejsce zamieszkania  tej  osoby,  wystawionym nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

3.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumentów potwier-
dzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub za-
warcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;

3.4. 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 wy-
kluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

3.4.1  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w 3.4 –składa dokument lub dokumenty wystawio-
ne  w  kraju, w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające  że
nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości -wystawione  nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.5. Jeżeli  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce zamiesz -
kania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.1 i
3.4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskaza-
niem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której  dokument
miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym, administracyjnym  albo or-
ganem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesię-
cy przed upływem terminu składania ofert.

3.6. Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na za-
sadach określonych w art. 22a ustawy, lub który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia pod-
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1-
3.4 niniejszego ustępu. 

3.7. 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.

3.8. W zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
-  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 działal-
ności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i pod -
miotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ  oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których 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 uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy , w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wy-
konywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert; 

D) Informacje dotyczące procedury oraz formy dokumentów: 

4. 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
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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. 1 ustawy Pzp;

5. 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. 

6. 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.

7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt 12, składane są w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczone
za zgodność z oryginałem.

8. 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 oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

9. Dokumenty lub oświadczenia składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia są podpisywane czy też poświadczane za zgodność z oryginałem kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym.

10. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentów  lub
oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

11. Dokumenty  lub  oświadczenia,  o których  mowa  w rozporządzeniu,  sporządzone  w języku  obcym  są składa-
ne wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. 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).

13. 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.

14. 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 w  języku polskim przy użyciu środków ko-
munikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1219 ze zm.), za pośrednictwem Platformy https://pczol.ezamawiajacy.pl/servlet/Ho-
meServlet  Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy: https://pczol.ezamawiajacy.pl/servlet/Home-
Servlet 
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Dopuszcza się możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawia-
domień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail:  przetargi@pczol.pl lub za pośrednictwem Platfor-
my poprzez zakładkę „Korespondencja”.

2. Instrukcja korzystania z Platformy:
2.1 W celu  zapoznania  się  z  dokumentacją  postępowania  Wykonawca  w  menu  po  lewej stronie  wy -
biera  zakładkę  „Lista  przetargów i dialogów technicznych”,  następnie  zakładkę „Aktualne”, wyszukuje
przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru  postępowania (po  upływie
terminu  składania  ofert  dokumentacja  jest  dostępna w zakładce „Archiwalne”).
2.2.Zadawanie pytań do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy:
-bez logowania –poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie”,
-poprzez  funkcjonalność  „Przystąp  do  postępowania” i  po  zalogowaniu  się  na  konto użytkownika w
zakładce „Korespondencja”.
2.3.Przystąpienie do postępowania:
a) przystąpienie  wymaga  zalogowania  Wykonawcy  do  Systemu/platformy  na  subdomenie PCZ sp. z
o.o.; https://pczol.ezamawiajacy.pl,
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie  przekierowany  do strony https://
oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bez-
płatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail,
ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod  z  obrazka,  akceptuje  regulamin, informację o
przetwarzaniu danych osobowych, zgodę na kontakt telefoniczny, klika polecenie „zarejestruj się”,
c) rejestracja  Wykonawcy trwa  maksymalnie  do  2  dni  roboczych. W związku z tym Zamawiający  zaleca
Wykonawcom  uwzględnienie  czasu  niezbędnego  na rejestracje   w   procesie   złożenia   Oferty   w   po-
staci   elektronicznej. Wykonawca  wraz  z  potwierdzeniem  złożenia  wniosku  rejestracyjnego  otrzymain-
formacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod
numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,
d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu,
e) w przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem
dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w go-
dzinach od 9:00 do 17:00:-pod numerem telefonu: (22)5768790-pod adresem e-mail: oneplace@market-
planet.pl
2.4. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
-dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES,
-dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny
plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
2.5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:
-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
-komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system opera -
cyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
-zainstalowana  dowolna  przeglądarka  internetowa  obsługująca  TLS  1.2,  najlepiej  w  najnowszej  wersji
(w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
-włączona obsługa JavaScript;
-zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2.6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
formatach, w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, ods, xls, xlsx.
2.7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik oferty wraz z za-
łącznikami przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako za-
szyfrowany –format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowa-
niu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
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2.8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektro-
nicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowane-
go odpowiednim źródłem czasu -zegarem Głównego Instytutu Miar. O terminie przesłania decyduje czas
pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie. 

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

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
5. 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 bez ujawniania źródła za-
pytania, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zama-
wiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ:  www.pczol.pl, na stronie Platformy, oraz Wykonaw-
com za pośrednictwem Platformy lub ujawnionych adresów poczty elektronicznej.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8. 
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązu-

jącą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach merytorycznych i proceduralnych – Mirosław Ciszewski, Paweł Wójtowicz tel. 81 827-34-11

VIII. WADIUM
1. Ustala się kwoty wadium w wysokości: 

1) część nr 1 2000 zł
2) część nr 2 1000 zł
3) część nr 3 500 zł
4) część nr 4 500 zł
5) część nr 5 5000 zł
6) część nr 6 4000 zł
7) część nr 7 6000 zł
8) część nr 8 500 zł
9) część nr 9 500 zł
10) część nr 10 200 zł
11) część nr 11 200 zł
12) część nr 12 200 zł
13) część nr 13           3000 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu;
b)poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo -kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)gwarancjach bankowych;
d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty, o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt  2  ustawy zdnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium  wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na konto Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.
z siedzibą  w  Opolu  Lubelskim  35  8735  0007  0008  8981  2000  0070  z   dopiskiem  wadium  do  sprawy
A.AT.381/10/2019 cześć …………(nr) zamówienia. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężne-
go przyjmuje się dzień igodzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. Wadium można wnieść
do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed nadejściem godziny, do której powinny być złożo-
ne oferty. 

4. Dokument w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne  żądanie 
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Zamawiającego  wzywające  do  zapłaty  kwoty  odpowiadającej  wysokości wadium, następuje jego bez-
warunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Jako beneficjenta w  dokumencie  gwarancji  lub  porę-
czenia należy  wskazać  Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o z siedzibą w Opolu Lubelskim.

5. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie,  o  której  mowa  w  ust.  2  lit.  b-e  niniejszego rozdziału, do
upływu  terminu  składania  ofert  należy  przedłożyć  dokument w  oryginale w postaci dokumentu elektro-
niczne go podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez  jego  wystawcę. Dokument  może
został  złożony  za  pośrednictwem Platformy lub na adres e-mail: przetargi@pczol.pl.

6. Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  wadium  nie  zostało  wniesione  lub  zostało  wniesione w sposób nie-
prawidłowy

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
1)  wszystkim  Wykonawcom  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8 ni-
niejszego rozdziału.
2)  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  po zawarciu  umowy w  spra -
wie zamówienia  publicznego.
3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca  w  odpowiedzi  na wezwanie, o któ-
rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub doku -
mentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art.  25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy ra-
chunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia  rachunku ban-
kowego  oraz  prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium  na  pod-
stawie  ust.  7  pkt  1  niniejszego  rozdziału,  jeżeli  w  wyniku  rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta  została
wybrana,  jako  najkorzystniejsza. Wykonawca  wnosi  wadium  w terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta została wybrana:
-odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach  określonych w ofer-
cie,
-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

12. Wadium  wniesione w  formie  gwarancji  i  poręczeń  musi  obejmować  wszystkie  przypadki, w  których Wy-
konawca  traci  wadium  na  rzecz  Zamawiającego  (ust.  8,11). W  przypadku,  gdy dokumenty te nie będą za -
bezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

13. Jeżeli  Wykonawca  składa  ofertę  na  więcej  niż  jedną  część  postępowania  Zamawiający zaleca, aby wa -
dium było wnoszone osobno dla każdej części postępowania.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 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 wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle

według postanowień niniejszej SIWZ.
2. Ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  należy  złożyć  w  formie elektronicznej  za pośrednictwem Plat -

formy, działającej pod adresem https://pczol.ezamawiajacy.pl
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3. Ofertę należy złożyć poprzez przeznaczony do tego celu formularz w aplikacji w szczególności podając istotne
elementy stanowiące kryteria oceny ofert. 

4. Oferta  sporządzona  w  postaci elektronicznej  powinna  być  podpisana  kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym  przez  osobę  uprawnioną, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy. W przypadku reprezentacji
łącznej przy składaniu oferty należy wybrać właściwą liczbę wymaganych podpisów.  

5. Do składanej oferty należy dołączyć:
a. oświadczenie/a JEDZ określone w rozdziale VI lit A) SIWZ, dotyczące wykonawcy/ wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmioty trzecie/ podwykonawców,
b. formularz parametrów oferowanego sprzętu sporządzony odpowiednio wg wzoru stanowiącego załącznik

nr 1a- 1m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie oferowanego przedmiotu za-
mówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.  

Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.. Formularz
parametrów należy złożyć w oddzielnym załączniku do oferty w postaci elektronicznej opa-
trzonej kwalifikowanym  podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do reprezenta-
cji.

c. dokument wadium o ile składany jest w formach o których mowa w rozdz. VIII ust. Lit. b-e SIWZ
d. zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego,
e. stosowne pełnomocnictwo, w przypadku reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu przez osobę nie wy-

mienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym),  (w oryginale w postaci dokumentu elektronicz-
nego lub elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem). 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oferta musi zawierać:
a.  formularz oferty o których mowa w ust. 3 składany i podpisany, przez pełnomocnika Wykonawców wspól-
nie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b. dokumenty wymienione w ust. 5 lit. a i lit. c-e .
c. pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  za -
mówienia,  w  tym wykonawcę  pełnomocnika w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektro-
nicznej kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, celem ustalenia:

-Wykonawcy –pełnomocnika  uprawnionego  do  występowania  w  imieniu  grupy Wykonawców,
-Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  przedmiotowe  zamówienie  publiczne (wymienionych z na-
zwy z określeniem adresu siedziby)

7. Pełnomocnictwa o których mowa w ust. 5 lit. e oraz ust. 6 lit c składane w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu i podpisywane są czy też poświadczane za zgodność z
oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elek-
tronicznej kopii pełnomocnictwa, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza
jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (cenę) na daną cześć zamówienia, zawierającą jedną, jedno-

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

10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewi-

duje zwrotu kosztów udziałów postępowaniu.

12. 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 nie -
uczciwej 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
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę zło-
żone w oddzielnym załączniku z wyborem TYPU: „tajemnica przedsiębiorstwa”, oddzielnie od pozostałych,
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jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsię-
biorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępo-
wania są jawne bez zastrzeżeń. 

14. Zastrzeżenie informacji,  które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

15. 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. 

16. Wykonawca może za pośrednictwem Formularza wycofania bądź modyfikacji oferty dostępnej na Platformie.
Sposób wycofania bądź modyfikacji oferty został opisany w Instrukcji korzystania dla Wykonawców z platfor-
my Marketplanet OnePlace.

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

18. 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. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej  pod  adre-
sem https://pczol.ezamawiajacy.pl, zgodnie  z  instrukcją określoną w rozdz. VII SIWZ, 

do dnia 24 października 2019 r. do godz. 11:00

Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty nie będzie możliwe.

2. Otwarcie  ofert jest  jawne  i nastąpi za pośrednictwem  Platformy,  na  karcie  Oferty/Załączniki, w  sposób
automatyczny w  dniu: 

w dniu  24 października 2019 r. o godz. 11:30

3. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający
poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej  oraz  na Platformie w 
zakładce  „Dokumenty  zamówienia”  w  folderze  „Informacja  z  otwarcia  ofert" informacje określone w art. 
86 ust. 5 ustawy.:
a)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b)firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ceną podlegającą ocenie jest CENA OFERTY BRUTTO ogółem za całość przedmiotu danej części zamówienia

(zadania) zwana również ceną ofertową.
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań SIWZ. 
4. Cenę oferty podaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza w taki sposób,
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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
w tym przeglądy niezbędne do utrzymania oferowanej gwarancji które realizowane są na koszt Wykonawcy.

7. Koszt transportu, koszty ubezpieczenia w czasie transportu, koszty załadunku, rozładunku i gwarancja dostar -
czenia przedmiotu zamówienia, montażu/instalacji oraz ewentualne koszty cła i odprawy celnej, podatek ak-
cyzowy – pozostają po stronie Wykonawcy.

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 przed -
stawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisa -
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 

1. Cena (C) 60

2. Okres gwarancji 20

3. Termin realizacji dostawy i
montażu/instalacji 20

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 nr 1

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. Im niższa cena oferty, tym korzystniej. W przypadku rozbieżności do oceny brana będzie
pod uwagę cena wyrażona słownie. 

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

2) Okres gwarancji – waga 20%, max 20 pkt. (G)
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Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie wydłużonego okresu gwarancji zgodnie z poniższa 
punktacją.
a) Wykonawca otrzyma 0 pkt jeśli zaoferowany okres gwarancji wyniesie od 36 do 47 m-cy.
b) Wykonawca otrzyma 10 pkt jeśli zaoferowany okres gwarancji wyniesie od 48 do 59 m-cy.
c) Wykonawca otrzyma 20 pkt jeśli zaoferowany okres gwarancji wyniesie 60 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 stycznia
2020 r.

3) Termin realizacji dostawy (z uwzględnieniem czasu montażu/instalacji - jeśli dotyczy ) – waga 20%, max
20 pkt. (T)

Wykonawca  otrzyma  punkty  za  zaoferowanie  skróconego  terminu  realizacji  dostawy,
montażu/instalacji zgodnie z poniższa punktacją.

a)  Wykonawca otrzyma 0 pkt jeśli  zaoferowany termin realizacji  dostawy, montażu/instalacji  będzie
wynosić 8 tygodni, liczonych od dnia zawarcia umowy.
b)  Wykonawca otrzyma 10 pkt jeśli zaoferowany termin realizacji dostawy, montażu/instalacji będzie,
wynosić 7 tygodni, liczonych od dnia zawarcia umowy.
c) Wykonawca otrzyma 20 pkt jeśli zaoferowany termin realizacji dostawy, montażu/instalacji będzie, 
wynosić 6 tygodnie i mniej, liczone od dnia zawarcia umowy.
W celu oceny ofert termin realizacji  dostawy montażu/instalacji  wyrażony w niepełnych tygodniach
zostanie zaokrąglona do pełnych tygodni w górę.

Łączna Liczba punktów = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium Okres gwarancji  +
liczba punktów w kryterium Termin realizacji dostawy, montażu/instalacji. 

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym. Niepodanie infor-
macji dot. kryteriów pozacenowych skutkuje nieprzyznaniem punktów w danym kryterium i obowiązywaniem
terminów określonych opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności między danymi z formula-
rza oferty a innymi dokumentami za obowiązujące i podlegające ocenie zostaną dane podane w formularzu
ofertowym. 

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-
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 4 do SIWZ.
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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. Dopuszczalne warunki zmiany umowy
określa § 5 wzoru umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający  zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 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 powyżej 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,
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-
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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: 
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,
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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:
Załączniki nr 1a- 
1m

- Szczegółowe  opisy  przedmiotu  dostawy  (jednocześnie  formularze  parametrów
oferowanego sprzętu)

Załącznik nr 2 - Formularz JEDZ
Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 5 - Wzór Wykazu dostaw
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