SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w TURKU
ul. Poduchowne 1, 62 – 700 Turek
tel. 63 2805600, fax 63 2788400
e-mail sekretariat@szpital.turek.pl

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym
ZP-TP-8/2021
ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku

na
DOSTAWA MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH

Turek, kwiecień 2021 r.

I.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
1. Dane Zamawiającego:
 nazwa – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku
 adres – ul. Poduchowne 1, 62 – 700 Turek
 numer telefonu – 63 2805600
 numer faksu – 63 2788400
 adres poczty elektronicznej – sekretariat@szpital.turek.pl
 adres strony internetowej – www.szpital.turek.pl
2. Dane dotyczące komunikacji w sprawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
 adres strony internetowej – https://miniportal.uzp.gov.pl/
 adres strony internetowej – www.szpital.turek.pl
 adres poczty elektronicznej – ePUAP – /SPZOZ_Turek/SkrytkaESP
 adres poczty elektronicznej – zam-pub@szpital.turek.pl
3. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji
warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia:
 https://miniportal.uzp.gov.pl/
 www.szpital.turek.pl
4. Identyfikator postępowania nadawany przez Platformę e-Zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
5. Numer identyfikacyjny postępowania generowany przez miniPortal (ID) stanowi Załącznik nr 6
do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ
PROWADZENIA NEGOCJACJI
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz
przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie o udzielnie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), tj. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w odniesieniu do zamówień
klasycznych.
4. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jest o wartości szacunkowej nie
przekraczającej progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.
5. Ilekroć w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”,
należy przez to rozumień ustawę z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
6. Ilekroć w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie „specyfikacja”
lub skrót „SWZ”, należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację warunków zamówienia.
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją warunków zamówienia zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.).

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa
materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Turku.
2. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV):
 33141110 – 4 – opatrunki.
3. Przedmiot zamówienia i ilości asortymentu zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 2 do
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, tj. w zestawieniu asortymentowo – cenowym.
4. Towar zamawiany będzie partiami w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
5. Ilość, wielkość i asortyment wydawania każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych
dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie, tj. w faksem lub e-mailem.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby apteki szpitalnej Zamawiającego w
godzinach od 8:00 do 14:00 własnym transportem, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego

w tym celu przewoźnika na swój koszt i ryzyko, co najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od
złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonego towaru w miejsce
wskazane przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości towaru w czasie trwania umowy w
zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
9. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
10. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania, posiadać odpowiednią
jakość i właściwości użytkowe dopuszczające do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.

IV.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
1. Opis części zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
obejmujących całość pakietów, tj. cześć / pakiet nr: 1, 2, 3 i 4.
2. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertą, lub maksymalną liczę
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub
zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu
Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części –
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną liczbę części / pakietów zamówienia.
3. Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia ofert
wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe –
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których
mowa w art. 95 ustawy prawo zamówień publicznych – nie dotyczy niniejszego postępowania.
5. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo
zamówień publicznych – Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art.
96 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
6. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych – Zamawiający
nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Informacja o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy
prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.
214 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.
8. Informacja dotyczącą przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2
ustawy prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie wymaga przeprowadzania przez
Wykonawcę wizji lokalnej ani sprawdzania przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
9. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą – wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami prowadzone będą w złotych polskich.
10. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 261 ustawy prawo
zamówień publicznych.
11. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli
Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy prawo zamówień
publicznych – Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy /
podwykonawcom, Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcy / podwykonawcom, aby Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym –
Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom i podanie nazw
ewentualnych podwykonawców, jeżeli już są znani.
12. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową –
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy prawo zamówień
publicznych – Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14. Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy prawo zamówień
publicznych – Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów
elektronicznych.
15. Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych, o których mowa w art. 84
ustawy prawo zamówień publicznych.
16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
17. Dopuszcza się składania ofert równoważnych (jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazany
jakichkolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane informacje
określają parametry asortymentu), a podane cechy należy rozumieć jako wymagania minimalne
(nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne, urządzeń lub produktów
wskazanych w załącznikach do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia).
18. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w tym dokumencie i załącznikach do niej.
19. Wykonawcy zobowiązani są do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany będzie do realizowania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania
umowy do dnia 9 maja 2023 roku.
2. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb
Zamawiającego.

VI.

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
 spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej i zawodowej.
3. Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

VII.

PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, tj.:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo

2.

3.
4.

5.

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwa, o którym
mowa w punkcie 1) niniejszej specyfikacji warunków zamówienia,
3) wobec, którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności,
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie,
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego
zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowanym w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 109. ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielnie zamówienia.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i
5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne,
2) wyczerpującą wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub Zamawiającym,
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwem, wykroczeniem lub nieprawidłowemu postępowaniu, w
szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowania Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający dokona oceny, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w
puncie 4. niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, są wystarczające do wykazania jego

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte
przez Wykonawcę czynności, o których mowa w punkcie 4. niniejszej specyfikacji warunków
zamówienia, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza
Wykonawcę.

VIII.

INFORMACJA
O
PODMIOTOWYCH
I
PRZEDMIOTOWYCH
ŚRODKACH
DOWODOWYCH
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznika nr 3 do
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia,
2. Przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, tj. materiały informacyjne
zawierające parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.
katalogi, foldery / ulotki, specyfikacje techniczne, itp., (Zamawiający prosi o zaznaczenie,
którego pakietu dotyczy dokument),

IX.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia.
2. W przypadkach Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności
wskazywać:
 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza
brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

X.
XI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTA
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA
I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortau, który dostępny jest pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu dostępnego od adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 w zakresie przedmiotu zamówienia – Dorota Brzęcka, Wiesława Wieczorek,
 w zakresie procedury postępowania – Urszula Niedbalska.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawcy posiadający konto na ePUAP mają
dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularz do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularze do komunikacji”
wynosi 150 MB

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Dane postępowania można wyszukać również na
liście wszystkich postępowań miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze
strony głównej z zakładki Postępowania.
8. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą w szczególności składania oświadczeń, wniosków (nie dotyczy składania ofert),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub
ID postępowania).
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail zam-pub@szpital.turek.pl
10. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w
punkcie 9. niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Sposób sporządzania dokumentów
elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi 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
oraz 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.

XII.

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI
OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XIII.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SPECYFIKACJI
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio
treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4
dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia
nie wpłynął w terminie, o którym mowa w punkcie 2. niniejszej specyfikacji warunków
zamówienia, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień niniejszej specyfikacji
warunków zamówienia oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 3. niniejszej specyfikacji
warunków zamówienia, nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.
6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią
wyjaśnień zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, a
treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

XIV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 3 czerwca
2021 roku.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przez upływem terminu związania
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w punkcie 2. niniejszej specyfikacji
warunków zamówienia, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wzniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.

XV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w tym dokumencie i ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Ofertę skład się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uz.gov.pl/
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne 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, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
należy ten plik zaszyfrować.
9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejszej specyfikacji warunków
zamówienia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi
ofertę.
10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosowanie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej

kwalifikowalnym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
14. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII. punkt 1. niniejszej specyfikacji warunków
zamówienia,
b) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII. punkcie 3 niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia,
c) wypełniony formularz ofertowy opracowany w oparciu o Załącznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia,
d) wypełnione zestawienie asortymentowo – cenowe opracowane w oparciu o Załącznik nr 2
do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia,
e) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w
przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielnie zamówienia,
f) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy,

XVI.

TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5
maja 2021 r. do godziny 08:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2021 r. o godzinie 09:15.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
4. Zamawiający najpóźniej przed otwarcie ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte,
 cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

XVII.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Ilekroć w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia jest mowa o cenie, należy przez to
rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów
i usług.
2. Cenę należy wyliczyć w oparciu o Załącznik nr 2. do specyfikacji warunków zamówienia i
podać w Załączniku nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia (osobno do każdego pakietu).
3. Cena podana w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia powinna
zawierać łączny i całkowity koszt realizacji zamówienia, wynikający z warunków stawianych
przez Zamawiającego, z wykazaniem podatku VAT.
4. Cena oferty winna być wyrażona w PLN.
5. Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako
ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuj
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.
8. Rozliczania stron wynikające z zawarcia umowy realizowane będą w PLN.
9. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za przedmiot zamówienia każdorazowo po odebraniu
partii towaru w terminie 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do

siedziby Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
10. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. W trakcie realizacji zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu obowiązują zapisy
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

XVIII.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCEN Y OFERT
1. Kryteria i ich ranga w ocenie ofert:
a) cena zamówienia …………………………...………………………...………. – 60 %
b) termin dostawy ……………………………..………………………………… – 40 %
2. Sposób obliczania wartości punktowej w kryteriach oceny ofert:
a) cena zamówienia
wartość punktowa

=

najniższa cena podana w ofertach

X

60

cena oferty badanej

3.
4.

5.
6.
7.

b) termin dostawy
 jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 5 dni roboczych otrzyma – 1 punkt
 jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 4 dni robocze otrzyma – 2 punkty
 jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 3 dni robocze otrzyma – 3 punkty
 jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 2 dni robocze otrzyma – 4 punkty
przyznana liczba punktów ofercie
ocenianej
wartość punktowa =
X
40
maksymalna ilość punktów możliwa do
uzyskania
Punkty wyliczane w każdym ww. kryteriach oceny ofert zostaną zsumowane, w ten sposób
Zamawiający uzyska ocenę końcową ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową oceny
końcowej w kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną skalsyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów.
Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą
wszystkich kryteriów wynosi 100,000.
Jeżeli Wykonawca nie zamieści w formularzu ofertowym informacji dotyczącej terminu
dostawy to przyjmuje się, że zaoferowany termin dostawy wynosi 5 dni roboczych i taki
zostanie przejęty do oceny w danym kryterium.

XIX.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w punkcie 1., podpunkt a)
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, na stornie internetowej prowadzonego
postępowania.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia Zamawiający
zawiadamia
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o której mowa w punkcie 3. niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia, na stornie internetowej prowadzonego postępowania.

XX.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
1. Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego określone zostały w projekcie umowy dostawy, tj. w Załączniku nr 4
do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w
projekcie umowy dostawy.

XXI.

INFORMACJE 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 zastrzeżeniem art. 577
ustawy prawo zamówień publicznych, w terminach określonych w art. 308 ustawy prawo
zamówień publicznych.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku oraz o miejscu i terminie
podpisania umowy.
3. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego są oni zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy
regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej
umowy powinny w szczególności wynikać zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i
podział obowiązków Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia. .
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych w trakcie prowadzonego postępowania.

XXII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym
postępowaniu.

XXIII.

POUCZENIE O
ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenie wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do
Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX. „Środki
ochrony prawnej” ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U z
2019 r. poz. 2019 ze zm.).

XXIV.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
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”,
Zamawiający informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 – 700 Turek,
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Mariusz Łukasik, tel. 63 2805600, e-mail
sekretariat@szpital.turek.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na dostawę materiałów opatrunkowych dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy prawo zamówień
publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy,
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy prawo zamówień publicznych,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
______________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
***

XXV.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowym
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – projekt umowy dostawy
Załącznik nr 5 – identyfikator postępowania nadawany przez Platformę e-Zamówienia
Załącznik nr 6 – numer identyfikacyjny postepowania generowany przez miniPortal (ID)
załączniki stanowią integralną część niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

specyfikację warunków zamówienia opracował:
 w zakresie przedmiotu zamówienia – Dorota Brzecka
 w zakresie procedury przetargowej – Urszula Niedbalska
 sprawdził – adwokat – Dariusz Grzesiak
 zatwierdził w dniu 26 kwietnia 2021 r. – Dyrektor – Krzysztof Sobczak

