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 Znak sprawy: ZP/3/2022/PCM 

 

 

SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym 

 

 

„ Zakup z dostawą urządzeń i licencji w ramach zwiększenia 

poziomu cyberbezpieczeństwa dla Powiatowego Centrum 

Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie” 
 

Przedmiot główny: 

CPV:   

Główne przedmioty: 

48710000-8  Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania 

48822000-6  Serwery komputerowe 

32420000-3  Urządzenia sieciowe  

Dodatkowe przedmioty: 

30233141-1  Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa Zamawiającego:    POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. NZOZ  

Szpital Powiatowy w Wieruszowie 

adres:               ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów 

Strona internetowa:      www.pcm-nzoz-wieruszow.pl 

e-mail:              zamowienia_publiczne@pcm-nzoz-wieruszow.pl 

godz. pracy:            poniedziałek - piątek 7:30-15:30 

 

 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Adres strony internetowej : www.pcm-nzoz-wieruszow.pl 

 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1.Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SWZ 

„ustawą PZP” (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). 

2.Zamawiający  poinformuje  równocześnie  wszystkich   Wykonawców,   którzy   w   

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach: 

1)których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji; 

2)których oferty zostały odrzucone; 

 

 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą urządzeń i licencji w ramach zwiększenia 

poziomu cyberbezpieczeństwa dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ 

Szpital Powiatowy w Wieruszowie. 

http://www.pcm-nzoz-wieruszow.pl/
http://www.pcm-nzoz-wieruszow.pl/
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2. Produkty objęte zamówieniem podzielone są na dwie (2) części stanowiące odrębne części 

zamówienia: 

3. Część 1. Dostawa oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych wraz z gotową 

macierzą - 1 kpl., licencji Windows Server 2019 Standard oraz 7 szt. switchy sieciowych 

4. Część 2. Dostawa urządzenia klasy UTM oraz oprogramowania podnoszące 

bezpieczeństwo sieci 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(Załączniki nr 1 do SWZ). 

6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany: 

a) Dostarczyć urządzenia i oprogramowanie zgodne z opisem zawartym w Załączniku nr 

1. do SWZ do siedziby Zamawiającego  

b) Zamontować (zainstalować) urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

c) Dokonać uruchomienia, prób i sprawdzeń, 

d) Przeszkolić wyznaczonych pracowników Zamawiającego, 

e) Przekazać Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim niezbędną do eksploatacji 

dokumentację techniczną dotyczącą zainstalowanych urządzeń i instrukcję obsługi, 

f) Przekazać karty gwarancyjne urządzeń, 

g) Udzielić licencji na dostarczone oprogramowanie. 

7. Po zainstalowaniu, urządzenia muszą być w pełni gotowe do pracy bez ponoszenia przez 

Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Wszelkie koszty związane z 

transportem, wniesieniem, ustawieniem i instalacją, a także uruchomieniem, próbami, 

sprawdzeniem oraz szkoleniem ponosi Wykonawca i muszą być one przez niego 

wkalkulowane w cenę ofertową. Potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawcę całego 

zakresu objętego umową będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli stron. 

8. Dostarczone urządzenia muszą posiadać minimum 3-letnią gwarancję, licząc od daty 

popisania protokołu odbioru.  W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne 

wykonywanie przeglądów serwisowych,  a także tych czynności konserwacyjnych, które 

nie mogą być realizowane przez użytkownika.  

9. Warunki gwarancji nie mogą w sposób nieuczciwy ograniczać uprawnień Zamawiającego, 

np. poprzez określenie wymogu zakupu środków czystości, materiałów eksploatacyjnych 

itp. wyłącznie u Wykonawcy, pod rygorem utraty gwarancji.  

10. Podana w Formularzu oferty kalkulacja ceny musi uwzględniać cenę kompletnego 

urządzenia/pełnego oprogramowania. 

11. Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

12. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia 

podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców. 
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VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 

 

NIE DOTYCZY  

 

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 

UST. 2 PKT 2 

 

NIE DOTYCZY  

 

 

VIII. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 94 

 

NIE DOTYCZY  

 

 

IX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO 

ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 i ART. 121  
 

NIE DOTYCZY  

 

X. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO 

OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji 

określonej w art. 93 ustawy PZP. 

 

XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  

Część 1 do dnia 15.11.2022 

Część 2 do dnia 10.11.2022 

 

XII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 214 UST. 1 PKT 7 i 8 

 

Zamawiający  przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy PZP. Zamówienie będzie polegać na dodatkowych dostawach, zwiększeniu bieżących 
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dostaw z zachowaniem asortymentu zgodnie z wykazem załączonym do SWZ. Wartość 

przewidywalnych zamówień nie przekroczy 20 % wartości całego zamówienia. 

 

XIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJA O 

SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE  

 

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XIV. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 

RAMOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

 

XVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ 

ELEKTRONICZNĄ 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

 

XVII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 108 ust. 1ustawy PZP. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 

ust. 2 ustawy PZP. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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XVIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 

 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP. 

 

 

 

XIX. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

 nie dotyczy 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł; 

 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 
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lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, 

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 oraz, jeżeli to dotyczy, 

kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

 

XX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych :  

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowie-

dzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik Nr 7 do SWZ.  

2. 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 podmiotowych środków 
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dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

 

 

XXI. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, 

ORAZ INFORMACJAO WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami (za wyjątkiem złożenia oferty) odbywa się przy użyciu adresu poczty 

elektronicznej: zamowienia_publiczne@pcm-nzoz-wieruszow.pl(główny kanał 

komunikacji). W przypadku awarii głównego kanału komunikacji Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na 

ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez miniPortal 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/, Formularz do komunikacji) (zastępcze kanały komunikacji). We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie 

elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). 
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3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp 

(zwane dalej zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”), przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz.U. z 2020 r., 

poz. 346 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, 

z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

4. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc., 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na wskazany przez Zamawiającego kanał komunikacji. 

7. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2452) 

8. Zamawiający nie zamierza komunikować się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie PZP. 

 

XXII. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 

OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69 

 

NIE DOTYCZY  

 

 

XXIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

 

 Jarosław Psipsiński, tel. 603-457-912– w kwestiach merytorycznych 

 Iwona Wójciak, tel. 667-060-605 – kwestiach procedury przetargowej 

 

Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SWZ kierowane w formie ustnej 

bezpośredniej lub telefonicznie.  
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XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

XXV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

XXVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 ustawy PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa. 

6. Oferta powinna zawierać: 

1) Formularz ofertowy  – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ; 

2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 

5, 6 do SWZ; 

3) Formularz asortymentowy– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ  

4)  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XIX    

      ust. 10 SWZ– jeśli dotyczy; 

5)  Pełnomocnictwo -  jeżeli zostało udzielone. 

6) Oświadczenie RODO zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 6 pkt 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

10. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 

się na jego zasoby. 

11. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie. 

12. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, 

zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), 

z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem 

rodzaju przekazywanych danych. 

13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 12, przekazywane w 

postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio 

do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których 

mowa w ust. 14. 

14. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 67 ustawy PZP. 

15. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

16. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  
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17. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi 

podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. 

19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 18, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP 

odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 18, może dokonać również notariusz. 

21. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 18-20 oraz ust.23-25, należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 

dostępu do oryginału. 

22. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
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dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, niewystawione przez upoważnione 

podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

23. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 

środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, niewystawione 

przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w 

postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

24. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 23, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy 

PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, lub zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

25. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 23, może dokonać również notariusz. 

26. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

27. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 
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4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

28. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 

 

XXVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

 

1.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2.Pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć zgodnie z rozdziałem 26 pkt.12  SWZ. 

3.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (na stronie: 

miniPortal.uzp.gov.pl). Zaszyfrowanie oferty nastąpi na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. W 

formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz 

adres poczty elektronicznej. 

4.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych wskazanych w rozdziale 26 pkt. 12 SWZ i podpisana zgodnie z pkt 1 powyżej. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 

systemu dostępnej na miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

5.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na mini-Portalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na miniPortalu. 

6.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

 

XXVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Termin składania oferty upływa dnia 12.10.2022r o godz. 11:00 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 12.10.2022r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego. 
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3. W przypadku awarii systemu, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 

 

XXIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena ofertowa – cena, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie. 

2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

5. W ofercie, o której mowa w ust. 4, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

 

XXX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1.Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

a) oferta,  co  do  formy  opracowania  i  treści  spełnia  wymagania  określone  niniejszą 

specyfikacją, 

b)oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 
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2.W podanym poniżej sposobie punktacji dane wskazane we wzorach są brane pod uwagę z 

tych podlegających aktualnej ocenie i punktacji. W ocenie ofert nie będą brane pod uwagę 

deklaracje złożone w ofertach, które zostały odrzucone lub wykonawca został wykluczony z 

postępowania.  

3.Zamawiający  przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  posługiwać  się  będzie następującymi 

kryteriami: 

Cena za realizację przedmiotu zamówienia   – 100% 

 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

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

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” n-tej oferty zostanie określona według wzoru: 

(Cena) =  • Max (C) 

gdzie: 

Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty “i”; 

Max (C)  maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 100. 

 

4.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 

punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

5.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 

powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

6.Wszystkie obliczenia będą dokonywanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania (końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się a 

końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt). 

 

Ci

C min
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XXXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę. 

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne 

do zawarcia umowy. 

 

XXXII. INFORMACJA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK JEGO WNIESIENIA 

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

 

XXXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w 

projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.   

2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją projektowanych  

postanowień umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w nich 

określonych. 

3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

 

XXXIV.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą: wynosi 30 dni, licząc od daty otwarcia ofert. 

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

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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XXXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 

6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.  

 

 

 

XXXVI. INFORMACJE DODATKOWE  

 

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 – dalej: RODO) 

informuję, iż: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIATOWE CENTRUM 

MEDYCZNE Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, reprezentowana przez 

Eunikę Adamus 

ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów, www.pcm-nzoz-wieruszow.pl 

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. 

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie jest Piotr Rajski „ENTERPRISE „  - 

piotr.rajski@meddata.pl 

4.Cel i podstawa przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO, zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (zwaną dalej Ustawą) art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania 
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sprawy, oraz zawarcia i realizacji umowy i jej rozliczenia z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b). RODO. . W przypadku niewywiązania się z zawartej umowy, w celu dochodzenia 

roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym realizując prawnie 

uzasadniony interes administratora. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, 

upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych 

będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli 

przetwarzanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy jest niezbędne na 

podstawie innych przepisów prawa.. 

6.Odbiorcy danych osobowych: Podmiotami, którym przekazywane będą dane osobowe mogą 

być: 

a)podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi 

ubezpieczeniowe, świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu rozliczeń projektów 

unijnych lub państwowych, wykonawcy projektu oraz inspektorzy nadzoru; 

b)operatorzy pocztowi; 

c)operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności; 

d)organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

e)Ponadto odbiorcą danych będą podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w 

imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

(Kancelaria prawna, dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT 

oraz usługi hostingowe; 

7.Zasady ochrony danych: 

Administrator będzie przetwarzał jedynie te dane i jedynie w takim zakresie, w jakim będzie to 

niezbędne do realizacji określonych i uzasadnionych celów, przy uwzględnieniu zasady 

minimalizacji danych. Dane osobowe będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich 

procedur ochrony danych osobowych wdrożonych u Administratora. Dane osobowe nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

8.Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą: 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1)prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

2)prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jednak 

skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

3)prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia tego postępowania 

Nie przysługuje Pani/Pani: 

1)Prawo do usunięcia danych osobowych; 
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2)Prawo do przenoszenia danych osobowych 

Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit c RODO. 

9.Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy. 

Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego przez Zamawiającego stanowi 

załącznik nr 5 do SWZ. Podpisane oświadczenie należy dołączyć do składanej oferty. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wypełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do 

osób fizycznych, których dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Wzór 

stosownego oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Opis Przedmiotu zamówienia 

2.       Formularz asortymentowy 

3. Formularz ofertowy 

4.         Projektowane postanowienia umowy 

5. Oświadczenie podmiotu III art. 125 ust 1 PZP 

6. Oświadczenie art. 125 ust 1 PZP 

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

8. Obowiązek informacyjny 

9. Oświadczenie art. 13/14 RODO 

10. Zobowiązanie 


