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I. NAZWA ( FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106
82-200 Malbork
www.pcz.net.pl,
tel. 55 64 60 204, fax 55 64 60 325
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej 221 000 euro tj. poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.12.2017 r. (Dz. U. Poz. 2479) wydanego na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986).
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
3. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą”
o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż sprzętu medycznego z podziałem na zadania:
a) Zadanie 1 – Aparat do znieczulania – 1 szt.
b) Zadanie 2 – Stół operacyjny – 1 szt.
c) Zadanie 3 – Tor wizyjny – 1 szt.
d) Zadanie 4 – Defibrylator – 1 szt.
e) Zadanie 5 – Myjnia narzędziowa – 1 szt.
2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,Działanie
07.01–Zasoby Ochrony Zdrowia w ramach realizacji projektu pn. “„Zwiększenie dostępności
i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach Nr 2.1-2.5 do SIWZ –
Informacja techniczna.
4. Termin dostawy – 8 tygodni (56 dni kalendarzowych) od daty zawarcia umowy.
5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
a) dostarczenie przedmiotu zamówienia oraz dokonanie jego instalacji w siedzibie
Zamawiającego – Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - szpital w Malborku.
b) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi urządzenia (jeżeli jest to niezbędne);
c) dostarczenie Zamawiającemu wypełnionego paszportu sprzętu medycznego;
d) dostarczenie Zamawiającemu wraz ze sprzętem instrukcji obsługi w języku polskim oraz
dokumentu określającego zasady świadczenia usługi serwisu i gwarancji w okresie gwarancji.

4. Zamawiający wymaga, aby sprzęt medyczny posiadał niezbędne oznakowanie (CE), certyfikaty,
deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium RP i państwa
członkowskiego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( tj. Dz. U z 2017
r., poz.211 ze zm.) oraz odpowiadał wszystkim wymaganiom opisanym w opisie przedmiotu
zamówienia.
5. Oferowane urządzenie (wyprodukowane w 2019r.) musi być kompletne, nowe, niepowystawowe
i po zainstalowaniu gotowe do uruchomienia/użytku bez żadnych dodatkowych zakupów
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
6. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa
handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w
dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych),
identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania
równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako
rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie
gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
7. Wymaga się, by Wykonawca zagwarantował dostawę transportem zorganizowanym we własnym
zakresie, na własny koszt i ryzyko.
8. Wykonawca, na min. 2 dni przed planowaną datą dostawy sprzętu medycznego zobowiązany jest
powiadomić Zamawiającego (drogą telefoniczna lub mailową) o planowanej dacie dostawy sprzętu
do siedziby Zamawiającego tj. szpitala w Malborku.
9. Odbioru sprzętu dokona uprawniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie spisanego
protokołu zdawczo-odbiorczego.
10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z deklaracją
określoną w formularzu ofertowym. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
11. Gwarancja musi obejmować wykonanie obowiązkowych przeglądów serwisowych, technicznych
oraz obowiązek usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia sprzętu wolnego od wad, jeżeli wady
ujawnia się w okresie gwarancji.
12. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę najwcześniej w dniu podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, po zainstalowaniu i przeszkoleniu personelu.
13. Płatność za realizację zadania określona została we wzorze umowy do niniejszego postępowania.
14. Zamawiający jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
Kod CPV:
- 33100000-1 Urządzenia medyczne,
- 33162100-4 Urządzenia używane na salach operacyjnych,
- 33170000-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji,
- 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne,
- 33192230-3 Stoły operacyjne,
- 33182100-0 Defibrylatory.
IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ,
DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. Wykonawca może składać ofertę na
jedno zadanie, kilka zadań lub całość zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 - 7 ustawy PZP.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu winna nastąpić w terminie do 8 tygodni (56 dni kalendarzowych), licząc od daty
zawarcia umowy.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA , O KTÓRYCH MOWA
W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie;
c. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną
dostawę sprzętu medycznego (do podmiotu leczniczego) o charakterze odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej:
1) dla Zadania nr 1 - 150 000,00 zł brutto
2) dla Zadania nr 2 – 150 000,00 zł brutto
3) dla Zadania nr 3 – 130 000,00 zł brutto
4) dla Zadania nr 4 – 16 000,00 zł brutto
5) dla Zadania nr 5 – 8 000,00 zł brutto
2. Podstawy wykluczenia z postępowania:
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, które
wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
2) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
3) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy
Pzp.
3. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:

1) Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu mogą

polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej oraz zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawcy nie mogą polegać na potencjale innych podmiotów w
zakresie spełnienia warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy, kwalifikacji
zawodowych i wykształcenia osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te
zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienie tych zasobów, chyba, że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i 24
ust.5 pkt 1.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
na potencjale, którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i 24 ust.5 pkt 1, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 3 pkt 1)
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp
do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów
powinien wynikać:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą
4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poszczególne
warunki udziału w postępowaniu określone w § VI ust. 1 pkt 2) SIWZ mogą zostać spełnione
przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
5) Warunek określony w § VI ust. 1 pkt 1) SIWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców
samodzielnie.
6) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w ust. 4 pkt 1), ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zobowiązania Wykonawcy, wynikające z umowy, której projekt zawiera
załącznik nr 6 do SIWZ.
7) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 4 pkt 1),
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca
musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym
w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru w załączniku nr 3
do SIWZ .
2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
oraz art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia według wzoru w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w tych oświadczeniach
stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, tj.:
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) wykaz min. 1 dostawy (do podmiotu leczniczego) sprzętu medycznego o charakterze
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej:
1) dla Zadania nr 1 - 150 000,00 zł brutto
2) dla Zadania nr 2 – 150 000,00 zł brutto

3) dla Zadania nr 3 – 130 000,00 zł brutto
4) dla Zadania nr 4 – 16 000,00 zł brutto
5) dla Zadania nr 5 – 8 000,00 zł brutto
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 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 wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
c) dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytkowania na terenie Polski i UE certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie
z uzasadnieniem, że dane urządzenie nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów
Medycznych.
d) firmowe materiały informacyjne/katalogi/broszury (w języku polskim) potwierdzające
zgodność deklarowanych parametrów z wyraźnym oznaczeniem przez Wykonawcę, który
parametr potwierdza zapis dokumentu.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg
wzorów na załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą
być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca
zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane
dokumenty lub oświadczenia się znajdują.
10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt. 1 i 2.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
a) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika/ pełnomocników
powinien być załączony do oferty. Każdy z partnerów musi podpisać się na dokumencie
pełnomocnictwa. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich współwykonawców o ich
wspólnym występowaniu w postępowaniu.
b) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
12. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę i nie podlegających ujawnieniu.
2) Dokumenty niejawne – zastrzeżone, składane w ofercie, Wykonawca wydziela.
3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp (podczas
otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach) oraz dokumentów składanych w ofercie, których jawność wynika z innych aktów prawnych.
13. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 lit. „a”, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 12.1, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub
przed notariuszem.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
14. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym musza być składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu oraz opatrzone pieczęcią (lub dopiskiem odręcznym) o treści: „Za zgodność z
oryginałem”.
VIII. PODWYKONAWCY
1. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.
VII.1.
2. W przypadku braku w ofercie ww. załącznika, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował
zamówienie bez udziału podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie
jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa
w pkt. VII.1 niniejszej SIWZ, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. Przepisy pkt. 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
 Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Aleksandra Sulikowska
tel. 55 64 60 204, a.sulikowska@pcz.net.pl
 Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych i zamówień publicznych – Joanna Ryzop
tel. 55 64 60 204, j.ryzop@pcz.net.pl
4. Wszelka korespondencja powinna być oznaczona nr postępowania (PCZ.ZP.15/19) i skierowana do
Zamawiającego:
a. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 105/106,
82-200 Malbork
b. drogą elektroniczną: a.sulikowska@pcz.net.pl, j.ryzop@pcz.net.pl
c. faksem na nr (55) 64 60 325
X. WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, oświadczenia
oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej
SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
4. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa
złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem
na język polski.

5. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z
adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
7. Oświadczenia, 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.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Zastrzeżenie informacji: Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu jest
zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Dokumenty stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności, zaleca się umieścić w odrębnej
kopercie lub teczce niż oferta, z dopiskiem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa –
nie udostępniać osobom trzecim”.
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączników były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
13. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osoby uprawnione.
14. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
b. Informacja techniczna wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.1-2.5 (w zależności od
wybranego zadania) do SIWZ.
c. Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt VII 1 i 2 SIWZ załącznik nr 3 do SIWZ.
d. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).
e. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
zgodnie z zapisami VII.5 SIWZ.
f. Pozostałe dokumenty na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z zapisem VII.4 SIWZ).
15. Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust.
5 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć także (odpowiednio):

a.

16.

17.

18.

19.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.
b. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli
Wykonawca zastrzega takie informacje).
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty
następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub
wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”.
Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające
uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli
uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" lub
„WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po
weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania
oferty:
a) zmiany zostaną dołączone do oferty,
b) w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium (jeżeli wymagano
jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku, a w przypadku braku takiego wskazania
prześle na adres siedziby Wykonawcy, natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu
Zamawiającego.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, oraz opisane:
„Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednosalowego bloku operacyjnego szpitala
w Malborku. PCZ.ZP.15/19 Nie otwierać przed ...................”.
2. Zamawiający nie ponosi konsekwencji złego oznakowania koperty.
3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106
82-200 Malbork,

SEKRETARIAT
do dnia 22.07.2019r. do godz. 12:00
(Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania).
4. Miejsce otwarcia ofert: pokój nr 10 w siedzibie Zamawiającego (administracja):
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106
82-200 Malbork
w dniu 22.07.2019r.. do godz. 12:15
5. Sesja otwarcia ofert: Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym
wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po
otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, cena, termin płatności, termin dostawy.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ocenie podlega cena brutto oferty. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:

a) „Cena ofertowa brutto” – C;
b) „Gwarancja” – G.
c) „Parametry techniczne” - P
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Dla zadań nr: 1,3,4,5 :
Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

Cena ofertowa
brutto (C)

60%

60

Cena brutto najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty

Gwarancja (G)

RAZEM

40%

40

100%

100


24 – 0 pkt.

25 - 30 m-cy – 10 pkt.

31 – 36 m-cy – 20 pkt.

37 – 42 m-cy – 30 pkt.

43 m-cy i więcej – 40 pkt.
Uwaga. Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje, iż
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

Dla zadania nr 2:
Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

Cena ofertowa
brutto (C)

60%

60

Cena brutto najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty

Gwarancja (G)

20%

20

Parametry
techniczne (P)

20%

20


24 – 0 pkt.

25 - 30 m-cy – 5 pkt.

31 – 36 m-cy – 10 pkt.

37 – 42 m-cy – 15 pkt.

43 m-cy i więcej – 20 pkt.
Uwaga. Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje, iż
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
ilość punktów za parametry techniczne badanej oferty
P = -------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt
maksymalna ilość punktów za parametry techniczne
Maksymalna ilość punktów określona w załączniku nr 2.2.– Informacji
technicznej wynosi 20,00.

RAZEM

100%

100

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Dla zadania nr 1, 3, 4 i 5: L = C + G
Dla zadania nr 2: L = C + G + P
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”
P – punkty uzyskane w kryterium „Parametry techniczne”.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. 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.
XVI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie oraz w niniejszym SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o określone kryteria.
2. O wykluczeniu Wykonawców (-y), odrzuceniu ofert (-y), wyborze najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w
art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy
ogłoszeń.
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie dostawy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację usług.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ;
XIX. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.
Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe jeżeli wystąpi jedna z przyczyn wyszczególnionych
w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 93 ust. 3 Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców o prawnych i faktycznych przyczynach unieważnienia przetargu.
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.
XXI. INFORMACJE ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
iż:
a) administratorem Państwa danych osobowych Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., z siedzibą
przy ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork,
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pcz.net.pl,
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
d) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu
archiwizacji.
f) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

h) posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
2. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Państwu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
Załączniki nr 2.1 – 2.5: Informacja techniczna.
Załącznik nr 3: Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu/o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania / podwykonawców,
Załącznik nr 4: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 5: Wykaz dostaw.
Załącznik nr 6: Wzór umowy.

