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SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów.

Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13

numer kierunkowy: 12
tel.: 386-52-14

e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl 
www.spzoz.proszowice.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  z  późniejszymi
zmianami), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego
i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej

Proszowice, Lipiec 2021 r.

mailto:dzp.zoz@poczta.fm


I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13
32-100  Proszowice
tel. 12 386 52 14
Strona internetowa Zamawiającego: www.spzoz.proszowice.pl 
E-mail:  dzp@spzoz.proszowice.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek   7:25 - 15:00 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
składanie ofert - https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ogłoszenie, SWZ z załącznikami - http://spzoz.proszowice.pl/zamowienia-publiczne-2/

II.  ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ,  NA  KTÓREJ  UDOSTĘPNIANE  BĘDĄ  ZMIANY
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany  i  wyjaśnienia  treści  SWZ  oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
http://spzoz.proszowice.pl/zamowienia-publiczne-2/

III. TRYB   UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia
powyżej progów unijnych. 
2. Na Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, składa się niniejszy dokument wraz ze
wszystkimi załącznikami.
3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp
i akty wykonawcze do ustawy.
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:18/ZP/2021. Wykonawcy
winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa :

  1.  Odczynników i dzierżawa aparatów ( aparat główny i backup) do badań immunochemicznych;

2. Odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej,

3. Odczynników i dzierżawa aparatu do badania ogólnego moczu,

4. Odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego,

5.  Materiałów  jednorazowych  do  pobierania  krwi  systemem  zamkniętym  wraz  z  dzierżawą
automatycznego czytnika do OB.

6.  Odczynników  do  serologii  grup  krwi  mikrometodą  kolumnową,  żelową,  dedykowanych  do
posiadanego zestawu urządzeń firmy Diamed:  Wirówka ID-CENTRIFUGE 6S, zgodnie z  instrukcją
użycia.

7. Odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu. 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  Nr  2  do  Specyfikacji  Warunków
Zamówienia.

Przedmiot zamówienia został podzielony  na  siedem części. Pakiet  od I do VII.

https://miniportal.uzp.gov.pl/


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi pakiet. Oferty  można  składać
w odniesieniu do wszystkich części.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
 Słownik CPV: 
33696500 -  0  →  Odczynniki laboratoryjne ,
33696100 -  6 →   Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi,
33124131 -  2  →  Paski odczynnikowe,
33141000 -  0  →  Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Termin  ważności  przedmiotu  zamówienia  nie  może  być  krótszy  niż  9  miesięcy  od  daty  dostawy
z wyłączeniem odczynników krwinkowych, których termin ważności musi wynosić minimum 4 tygodnie
od daty dostawy.

 PODWYKONAWCY

Zamawiający  dopuszcza  powierzenie  podwykonawcom  wykonania  części  zamówienia.  Zamawiający
żąda,  jeżeli  Wykonawca  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  wykonanie  części  zamówienia,
wskazania tych części zamówienia w ofercie (sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
1 do SWZ – formularz „Oferta”) i podania firm podwykonawców – jeżeli są już znani.

V. INFORMACJA  O  PRZEDMIOTOWYCH  ŚRODKACH  DOWODOWYCH

1. Zamawiający wymaga złożenia  wraz z ofertą  następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1)  Deklaracja zgodności producenta (dotyczy wszystkich wyrobów medycznych i wyrobów medycznych
do diagnostyki in vitro). 
2) Oświadczenie Wykonawcy, o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie
z art. 58 ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 2010r.) -
( dotyczy wyrobów medycznych.)  - w przypadku  produktów, które nie podlegają przepisom ustawy
z dnia 20 maja  2010 r.  o Wyrobach Medycznych,  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
3) Certyfikat  CE Jednostki Notyfikowanej (dotyczy wyrobów medycznych kwalifikowanych do wykazu
A lub B oraz dotyczy klasy wyrobu medycznego : I sterylna, I z funkcją pomiarową, II a, II b, III.).

4)  Dostępne Karty charakterystyki oferowanych odczynników – Oświadczenie.

Pakiet  VI

1) Dokument potwierdzający dysponowanie autoryzowanym  serwisem.

2)  Harmonogram dostaw odczynników i krwinek wzorcowych na dany rok.

3)   Dostępna  na  stronie  internetowej   -  Metodyka  wykonania  badania  dla  każdej  oferowanej  karty
i odczynnika w języku polskim.

4) Dostawa odczynników musi odbywać się  transportem monitorowanym pod względem temperatury
w zakresie 2-8°C potwierdzona wydrukiem -  wydruk .

Pakiet V

Próbki  po 5 szt. do każdej pozycji, z wyłączeniem poz. 17, 18, 19.

2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe są  niekompletne,  zamawiający wezwie do ich złożenia  lub uzupełnienia  w wyznaczonym
terminie.



3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności
z  cechami  lub  kryteriami  określonymi  w  opisie  kryteriów  oceny  ofert  lub,  pomimo  złożenia
przedmiotowego  środka  dowodowego,  oferta  podlega  odrzuceniu  albo  zachodzą  przesłanki
unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków
dowodowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy  odbywać  się  będą  sukcesywnie  w  okresie  24  miesięcy  od  daty  podpisania  umowy  wg
pisemnych  zamówień  składanych  przez  Kierownika  Centralnego  Laboratorium  zgodnie
z potrzebami Zamawiającego. 
Termin  realizacji  zamówienia  na  dostawę  przedmiotu  zamówienia  wynosi  3 dni  robocze  od  dnia
przesłania zamówienia.  Zamówienia, które wpłyną do Wykonawcy po godzinie 12:00 będą traktowane
jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano. 
Transport  i  dostawy przedmiotu  zamówienia  odbywać  się  winny zgodnie  z  warunkami  określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r.  w sprawie wymagań  Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej (Dz. U. z  2015  r. poz. 509 z późniejszymi zmianami).

VII. PODSTAWY  WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 108.

1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2.  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się,  z  zastrzeżeniem  art.  110  ust.  2  Pzp,
Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 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  udaremniania  lub  utrudniania  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 powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo
oszustwa,  o  którym  mowa  w  art.  286  Kodeksu  karnego,  przestępstwo  przeciwko  wiarygodności
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
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 przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne,  chyba  że
wykonawca  odpowiednio  przed  upływem  terminu  do  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 lub wnioski  o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6)  jeżeli,  w  przypadkach,  o  których  mowa  w art.  85  ust.  1  Pzp,  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
wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  Wykonawcy  z  udziału  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
3.  Wykonawca  może  zostać  wykluczony  przez  Zamawiającego  na  każdym  etapie  postępowania
o udzielenie zamówienia.

VIII. INFORMACJA  O WARUNKACH  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1) nie podlegają wykluczeniu

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 108 ust.1.                     

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy ustawy Pzp.

Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu w powyższym zakresie.

Wykonawca spełni powyższy warunek składając oświadczenie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności  gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów, 

        Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu w powyższym zakresie.

        Wykonawca spełni powyższy warunek składając oświadczenie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu w powyższym zakresie.

Wykonawca spełni powyższy warunek składając oświadczenie.

d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu w powyższym zakresie.

Wykonawca spełni powyższy warunek składając oświadczenie.

Oferta wspólna.
1.Warunek  dotyczący  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej
lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  posiada  uprawnienia  do
prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub  zawodowej  i  zrealizuje  dostawy,
do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2.Zamawiający,  w  stosunku  do  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne
spełnianie warunku przez Wykonawców.
3.Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada
wymaganych  zdolności,  jeżeli  posiadanie  przez  wykonawcę  sprzecznych  interesów,
w szczególności  zaangażowanie  zasobów technicznych  lub zawodowych wykonawcy w inne



przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację
zamówienia.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 1. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia  dołączają  do  oferty  oświadczenie,  z  którego  wynika,  które  dostawy  wykonają
poszczególni wykonawcy.

Udostępnienie zasobów.
1.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.
2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  podmiotów  udostępniających  zasoby,  jeśli  podmioty  te
wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.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 lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, 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 dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

IX. WYKAZ  PODMIOTOWYCH  ŚRODKÓW  DOWODOWYCH

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA,  ŻE NIE  PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA  WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU składane wraz z ofertą:

1.1. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzony  zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5
stycznia  2016  r.  ustanawiającym  standardowy  formularz  jednolitego  europejskiego  dokumentu
zamówienia  (Dz.  Urz.  UE L 3 z  06.01.2016,  str.  16),  zwanego dalej  „jednolitym dokumentem”  lub
„JEDZ”  stanowiący załącznik Nr 3 do SWZ.

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt.1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.3.  Wykonawca,  w przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1.1., także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby,  potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.

1.4.  Wykonawca,  który zamierza powierzyć  wykonanie  części  zamówienia Podwykonawcom,  w celu
wykazania  braku istnienia  wobec  nich podstaw wykluczenia  z  udziału  w postępowaniu składa  także
wypełniony  druk  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia  dla  każdego  z  tych
podwykonawców.

1.2. Dowód wniesienia wadium.



1.3.   Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty,  o  ile  prawo do  podpisania  oferty  nie  wynika  z  innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.

1.4. Zobowiązanie  innych  podmiotów,  na  których  zdolnościach  lub  sytuacji   polega  wykonawca  na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

1.5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno
być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy
Pzp.

2.  WYKAZ  PODMIOTOWYCH  ŚRODKÓW  DOWODOWYCH  (OŚWIADCZENIA  I
DOKUMENTY)  POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 124
USTAWY PZP, SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający, wezwie do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4
ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia;

b) 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  i  1086),  z  innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  i  opłat,  w  zakresie  art.  109  ust.  1  pkt  1  ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z  opłacaniem  podatków  lub  opłat  wraz  z  zaświadczeniem  zamawiający  żąda  złożenia
dokumentów  potwierdzających,  że  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wykonawca
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych  lub  właściwego oddziału regionalnego lub właściwej  placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,  że  wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust.  1  pkt  1  ustawy,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  jego  złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że  przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

e) odpisu  lub  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej  Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

f) oświadczenia  wykonawcy o  aktualności  informacji  zawartych  w oświadczeniu,  o  którym
mowa  w  art.  125  ust.  1  ustawy  Pzp, w  zakresie  podstaw  wykluczenia  z  postępowania
wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, 



-  art.  108  ust.  1  pkt  4  ustawy  PZP,  dotyczących  orzeczenia  zakazu  ubiegania  się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
-  art.  108  ust.  1  pkt  5  ustawy  PZP,  dotyczących  zawarcia  z  innymi  wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP  - Załącznik Nr 3a  do  SWZ.

g) zezwolenie na obrót produktami leczniczymi /odpowiedni dokument/:
 kopia  ważnego zezwolenia  Głównego Inspektora  Farmaceutycznego  (GIF)  w zakresie
prowadzenia  hurtowni  farmaceutycznej,  a  w  przypadku  składania  oferty  na  leki
psychotropowe i odurzające – odpowiednio wymagane zezwolenie,
 kopia  ważnego  zezwolenia  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  (GIF)  na
wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
 w  przypadku  Wykonawcy  prowadzącego  skład  konsygnacyjny  –  zezwolenie  na
prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego
Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w:

1)  pkt  2.  lit.  a   -  składa informację  z odpowiedniego rejestru,  takiego jak rejestr  sądowy,  albo,
w przypadku  braku takiego rejestru,  inny równoważny dokument  wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju,  w którym wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;

2)  pkt  2  lit.  c,  d,  e–  zaświadczenia,  o  którym  mowa  w pkt  2  lit.  c,  zaświadczenia  albo  innego
dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem składek  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 2 lit. d), lub odpisu albo informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których
mowa
w pkt 2 lit.  e – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
-  nie  naruszył  obowiązków dotyczących  płatności  podatków,  opłat  lub  składek na  ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, 
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,  jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej  z  podobnej  procedury  przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3) Dokumenty,  o których mowa w pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem ich złożenia. 
4) Dokument, o którym mowa w pkt 2), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
dniem jego złożenia.

Jeżeli  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się
dokumentów, o których mowa w pkt 1), pkt 2) lit. c, d, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem osoby albo  osób uprawnionych  do  jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,  złożone pod przysięgą, lub
jeżeli  w  kraju,  w którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  nie  ma  przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia w pkt 3) i 4)  stosuje
się odpowiednio.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne
lub zawierają błędy,  zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,  poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.



X.  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.   Informacje ogólne
1)  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia   komunikacja  między  Zamawiającym
a  Wykonawcami  odbywa  się  przy  użyciu  miniPortalu,  który  dostępny  jest  pod  adresem:
https://miniportal.uzp.go  v  .pl/,  ePUAPu,  dostępnego  pod  adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej.

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać  konto  na  ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto  na  ePUAP  ma  dostęp  do  następujących
formularzy:  „Formularz  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty” oraz  do  „Formularza  do
komunikacji.”

3)  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  miniPortalu   oraz   Warunkach  korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6)  Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej  SWZ. Dane postępowania
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

7)  Wykonawca składa  ofertę  za pośrednictwem  Formularza do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8) Dokumenty elektroniczne,  lub elektroniczne kopie dokumentów składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem  Formularza  do  komunikacji na  miniPortalu  jako  załączniki.  Zamawiający  dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej na adres:
dzp@spzoz.proszowice.pl

Sposób sporządzenia i przekazywania 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzenia 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 poz.2415).

XI.  INFORMACJE  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.

1. Zamawiający przewiduje  inny sposób komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
2.Zamawiający  wymaga  przedstawienia  próbek,  których  nie  można  przekazać  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej.

mailto:dzp@spzoz.proszowice.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


3.Z  uwagi  na  wystąpienie  okoliczności,  o  której  mowa  w  pkt  2,  próbki  należy  przekazać,  zgodnie
z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada  2012 r.  –  Prawo pocztowe (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  1041),  osobiście  lub za  pośrednictwem
posłańca.

XII.  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  KOMUNIKOWANIA  SIĘ
Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:

Marianna Maj, Justyna Jarosz – Sekcja Zamówień Publicznych, e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  30.11.2021 r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,
o którym mowa w pkt 1, 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 60 dni.
4.  Przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  wymaga  złożenia  przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5.  W  przypadku  gdy  zamawiający  żąda  wniesienia  wadium,  przedłużenie  terminu  związania  ofertą,
o którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
2.  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Oferta  nie  może  zawierać  rozwiązań wariantowych,
w szczególności więcej niż jednej ceny.
3.  Treść  oferty  musi  być  zgodna  z  wymaganiami  zamawiającego  określonymi  w  dokumentach
zamówienia.
4.Ofertę,  dokumenty  (składane  wraz  z  ofertą)  oraz  Oświadczenia  potwierdzające  brak  podstaw  do
wykluczenia i spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  składa się, pod rygorem
nieważności,  w  formie  elektronicznej  opatrzonej  podpisem kwalifikowanym  osoby upoważnionej  do
reprezentowania  wykonawców  zgodnie  z  formą  reprezentacji  określoną  w  dokumencie  rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
 5.  Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do SWZ), wypełniając
 wszystkie  rubryki formularza.  Do  oferty  należy  dołączyć  wypełniony  i  podpisany  Formularz
asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 2 do SWZ. 
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,  w formacie danych .txt,  .pdf, .odt,  .ods, .doc,
.xls,  .docx,  .xlsx,  .zip,  .7Z  i  opatrzona  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym.  Sposób  złożenia
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy
złożyć w oryginale. 
7.Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8.Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  ofertę  za  pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.
9. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.

10. Dokumenty składające się na ofertę.
1)   Formularz Ofertowy według wzoru określonego w Załączniku  Nr 1 do SWZ.
2)   Formularz asortymentowo – cenowy -  Załącznik Nr 2 do SWZ



3)  Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu,  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,
w  zakresie  wskazanym  przez  zamawiającego.  Oświadczenie  składa  się  na  formularzu  jednolitego
europejskiego dokumentu  zamówienia,  sporządzonym  zgodnie  ze  wzorem standardowego formularza
określonego  w  rozporządzeniu  wykonawczym  Komisji  (UE)  2016/7  z  dnia  5  stycznia  2016  r.
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE
L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ” - Załącznik Nr 3 do SWZ.
Oświadczenie,  o  którym mowa w pkt  3),  stanowi  dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  odpowiednio na dzień składania ofert,  stanowi dowód
tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w pkt 3), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu w zakresie,  w jakim każdy z  wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia,  wraz  z  oświadczeniem,  o  którym  mowa  w  pkt  3),  także  oświadczenie  podmiotu
udostępniającego zasoby,  potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.

4)   Przedmiotowe środki dowodowe:

a)  Deklaracja zgodności producenta (dotyczy wszystkich wyrobów medycznych i wyrobów medycznych
do diagnostyki in vitro). 
b) Oświadczenie Wykonawcy, o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie z
art. 58 ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 2010r.) -
( dotyczy wyrobów medycznych.) - w przypadku  produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z
dnia  20  maja   2010 r.  o  Wyrobach  Medycznych,  Wykonawca  zobowiązany jest  dołączyć  do  oferty
odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu  i stosowania.
c) Certyfikat  CE Jednostki Notyfikowanej (dotyczy wyrobów medycznych kwalifikowanych do wykazu
A lub B oraz dotyczy klasy wyrobu medycznego : I sterylna, I z funkcją pomiarową, II a, II b, III.).

d)  Dostępne Karty charakterystyki oferowanych odczynników – Oświadczenie.

Pakiet  VI

a) Dokument potwierdzający dysponowanie autoryzowanym  serwisem.

b)  Harmonogram dostaw odczynników i krwinek wzorcowych na dany rok.

c)   Dostępna na stronie  internetowej   -  Metodyka  wykonania  badania  dla  każdej  oferowanej  karty i
odczynnika w języku polskim.

d) Dostawa odczynników musi odbywać się  transportem monitorowanym pod względem temperatury w
zakresie 2-8°C potwierdzona wydrukiem -  wydruk.

Pakiet V

Próbki  po 5 szt. do każdej pozycji, z wyłączeniem poz. 17, 18, 19.

5)   W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo.
6)   W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  – dokument  stwierdzający
ustanowienie  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  pełnomocnika  do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku 
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),  -  w przypadku gdy dokumenty
elektroniczne  w  postępowaniu  lub  konkursie,  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.

Zgodnie z art. 135 ustawy Pzp:
1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści  SWZ wpłynął  do
zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
3.  Jeżeli  zamawiający nie  udzieli  wyjaśnień w terminie,  o  których mowa w pkt  2,  przedłuża termin
składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich  zainteresowanych  wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ, o którym mowa w pkt 2.
5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2,
zamawiający  nie  ma  obowiązku  udzielania  wyjaśnień  SWZ  oraz  obowiązku  przedłużenia  terminu
składania ofert.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Zgodnie z art. 126 ustawy Pzp:
1.  Zamawiający przed  wyborem najkorzystniejszej  oferty wzywa  wykonawcę,  którego oferta  została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych.
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 dowodowych 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.

XV. SPOSÓB  ORAZ TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

2.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 02.09.2021r. do godz.11:30.

XVI. TERMIN  OTWARCIA  OFERT.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2021 r. o godzinie 12:00.
2.  Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  mechanizmu   do  odszyfrowania  ofert  dostępnego  po
zalogowaniu  w  zakładce  Deszyfrowanie   na  miniPortalu  i  następuje  poprzez  wskazanie  pliku  do
odszyfrowania.
3. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
4.  Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem ofert,  udostępni  na  stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5.  Zamawiający,  niezwłocznie  po  otwarciu  ofert,  udostępni  na  stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania informacje o:
1)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej  działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający otwiera oferty,
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie
ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.



7.  Zamawiający poinformuje o zmianie  terminu otwarcia ofert  na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.

XVII.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo  i  słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cenę w Formularzu asortymentowo – cenowym należy obliczyć w następujący sposób:
Ilość  x  cena jednostkowa netto = wartość netto 
Wartość netto  x  % stawka podatku VAT  = wartość podatku VAT
Wartość netto + wartość podatku VAT = wartość brutto.
 
Ceny z  poszczególnych  pozycji  należy  zsumować  i  wpisać  w  odpowiednim miejscu  w  Formularzu
Ofertowym.

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT.

Pakiet I, II, III, IV, V, VII.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                                          |Waga   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|CENA                                                                                               | 60 %  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
I Parametry funkcjonalne                                                               | 40%  | 

Zastosowany własny wzór do obliczenia punktowego dla kryterium CENA 

Wzór:                         C =  [(Cmin/Cbad) x 100] x 60 %
Sposób oceny:   punktacja 0-100 liczba punktów przyznanych zgodnie z wzorem   
gdzie: 
C - liczba punktów przyznanych dla kryterium cena 
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert ocenianych 
Cbad - cena oferty badanej

100 – maksymalna liczba punktów
60%  - waga kryterium CENA

Zasady oceny dla kryterium  -  Parametry funkcjonalne

Pakiet I
 Szybkość otrzymania wyniku Troponiny i CK – MB poniżej 10 minut - tak – 20 pkt,   nie – 0 pkt
 Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych, objętość próbki do 1 oznaczenia nie większa niż 50 µl

: tak – 20 pkt, nie – 0 pkt.

40 pkt – maksymalna liczba punktów

Pakiet II
1. Niezależny, oddzielny pojemnik na odpady: tak – 20 pkt, nie – 0 pkt.
2. Zabezpieczenie toru pomiarowego przed ewentualnym skrzepem: tak – 20 pkt, nie – 0 pkt.

40 pkt – maksymalna liczba punktów



Pakiet III
1. Automatyczna korekta próbek silnie zasadowych : tak – 20 pkt, nie – 0 pkt.
2. Podgląd i wydruk wartości kalibracji dla poszczególnych parametrów fizyko-chemicznych tak –

10 pkt, nie – 0 pkt.  Dołączyć wydruk.
3. Głosowy alarm o zapełnieniu pojemnika na odpady: tak – 10 pkt, nie – 0 pkt.

40 pkt – maksymalna liczba punktów

Pakiet IV
1. Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku : tak – 20 pkt, nie – 0 pkt
2. Zużycie wody nie większe niż 2 litry na godzinę: tak – 20 pkt, nie – 0 pkt

40 pkt – maksymalna liczba punktów

Pakiet V

1. Mocowanie gwarantujące stabilność zestawu: igła+probówka np. podwójny gwint, specjalne 
zaczepy : tak – 20 pkt, nie – 0 pkt

2. Możliwość opisów każdym długopisem ( w tym bezalkoholowym) – tak - 20 pkt, nie – 0 pkt
        
40 pkt – maksymalna liczba punktów 

Pakiet VII

1. Odczynniki w kompletnych zestawach, zawierających odczynniki, kalibratory, kontrole     i inne 
akcesoria niezbędne do wykonania badania: tak – 20 pkt, nie – 0 pkt

2. Całkowity brak codziennych zabiegów płucząco – myjąco - konserwacyjnych : tak - 5 pkt, nie – 0
pkt.

3. Liniowość  D – dimerów minimum 10000 ng/ml: tak – 15 pkt, nie – 0 pkt

40 pkt – maksymalna liczba punktów

Ocena  końcowa  oferty  to  suma  punktów  przyznanych   dla   kryterium  CENA  i  kryterium
Parametry funkcjonalne.

Pakiet  VI
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                                          |Waga   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|CENA                                                                                               | 60 %  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
I Termin dostaw pilnych                                                                |  20%   | 
I Termin rozpatrzenia reklamacji                                                 |  20%   | 

Zastosowany własny wzór do obliczenia punktowego dla kryterium CENA 

Wzór:                         C =  [(Cmin/Cbad) x 100] x 60 %
Sposób oceny:   punktacja 0-10 ilość punktów przyznanych zgodnie z wzorem   
gdzie: 
C - ilość punktów przyznanych dla kryterium cena 
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert ocenianych 
Cbad - cena oferty badanej

100 – maksymalna ilość punktów
60%  - waga kryterium CENA

Termin dostaw pilnych w trybie CITO



 3 dni roboczych      -   0 pkt
 2 dni robocze         -  10 pkt 
 1 dzień roboczy     -   20 pkt

Termin rozpatrzenia reklamacji:

14 dni roboczych  -    0 pkt
10 dni roboczych  -  10 pkt
  7 dni roboczych  -  20 pkt
 
Ocena końcowa oferty to suma punktów przyznanych  dla  kryterium CENA i kryterium Termin
dostaw pilnych i Termin rozpatrzenia reklamacji.

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

1.Jeżeli  została  wybrana  oferta  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,
zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy
Pzp,w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo
15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3.  Zamawiający może  zawrzeć  umowę  w sprawie  zamówienia  publicznego przed  upływem terminu,
o  którym  mowa  w  pkt  2,  jeżeli  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonym  w  trybie
przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

XX.  PROJEKTOWANE  POSTANOWIENIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO  UMOWY  W  SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone
do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4,4a,4b  do SWZ.
2.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia  publicznego przed zawarciem zostaną
uzupełnione  o  niezbędne  informacje  z  oferty  dotyczące  w  szczególności  Wykonawcy  oraz  wartości
umowy.

XXI.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY.

1.  Wykonawcy  oraz  innemu  podmiotowi  przysługują  środki  ochrony  prawnej  opisane  w  Dziale  IX
ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
oraz  dokumentów zamówienia  przysługują  również  organizacjom wpisanym  na  listę,  o  której  mowa
w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych Średnich Przedsiębiorstw.

XXII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 109 UST. 1.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 - 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.



XXIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części, gdzie część stanowi pakiet.
Ofertę można składać  w odniesieniu do wszystkich części.

XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Kwota wadium dla całego przedmiotu zamówienia wynosi
36 400,00zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych zero groszy).

Kwota wadium dla poszczególnych części  wynosi:

Pakiet  I   17 000,00  zł

Pakiet  II     1 300,00  zł

Pakiet  III        500,00  zł

Pakiet  IV     7 200,00  zł

Pakiet  V     2 600,00  zł

Pakiet  VI     2 400,00  zł

Pakiet  VII     5 400,00  zł 

2. Wadium musi być wniesione  przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz ust. 2.
3.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,
836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: w  Banku Getin Noble
Bank S. A. Numer 44 1560 0013 2991 7050 3000 0003 z dopiskiem „Wadium – przetarg – Dostawa
odczynników, Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2021.
Wadium wniesione  w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego
wniesienia, określonym w pkt 2, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę wadium.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust.  4  pkt 2–4,
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8.Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę
wadium w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art.98 ust. 6 ustawy Pzp.
9.  Niedopuszczalne  jest  wprowadzanie  jakichkolwiek  warunków  ograniczających  Zamawiającemu
wypłacenie wadium.
10. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy Pzp.

XXV.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA   NALEŻYTEGO  WYKONANIA
UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania zamówienia.



XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM  INFORMACJE  
O  SPOSOBIE  PRZEDSTAWIANIA  OFERT  WARIANTOWYCH  ORAZ  MINIMALNE
WARUNKI,  JAKIM  MUSZĄ  ODPOWIADAĆ  OFERTY  WARIANTOWE,  JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXVII.   INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 214 UST. 1 PKT 7  i  8 .

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXVIII.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH,  W  JAKICH  MOGĄ  BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

 Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

XXIX.  INFORMACJĘ  O UPRZEDNIEJ  OCENIE  OFERT,  ZGODNIE  Z  ART.  139,  JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ODWRÓCONĄ KOLEJNOŚĆ OCENY.

Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona badania i oceny ofert,
a  następnie  dokona kwalifikacji  podmiotowej  wykonawcy,  którego oferta  została  najwyżej  oceniona,
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

XXX. INFORMACJĘ 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.

XXXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji  opisanej
w art. 261 ustawy Pzp. 

XXXII.  WYMAGANIA  W  ZAKRESIE  ZATRUDNIENIA  NA  PODSTAWIE  STOSUNKU
PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95.

Zamawiający  nie  stawia  wymagań  w  zakresie  zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy,
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

XXXIII.  WYMAGANIA  W  ZAKRESIE  ZATRUDNIENIA  OSÓB,  O  KTÓRYCH  MOWA
W ART. 96 UST. 2 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.96 ust. 2 pkt
2.

XXXIV. INFORMACJĘ O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiający nie przewiduje wymagań o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94.



XXXV.  INFORMACJĘ  O  OBOWIĄZKU  OSOBISTEGO  WYKONANIA  PRZEZ
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO
ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121.

Zamawiający nie  dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121.

XXXVI.  WYMÓG  LUB  MOŻLIWOŚĆ  ZŁOŻENIA  OFERT  W  POSTACI  KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH  LUB  DOŁĄCZENIA  KATALOGÓW  ELEKTRONICZNYCH  DO
OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93.

 Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

XXXVII.  KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA  DANYCH
OSOBOWYCH.

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”,
w zakresie danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy informuję, że: 
1) Administrator danych
Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Proszowicach  przy  ul.  Kopernika  13,  32–100
Proszowice jest administratorem Państwa danych osobowych.
2) Cel, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych         
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO  w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  podstawowym
pn. Dostawa  odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów, oznaczenie sprawy 18/ZP/2021.
Państwa 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.
Obowiązek  podania  przez  Państwa  danych  osobowych  bezpośrednio  Państwa  dotyczących  jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych związanych  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia
publicznego jest:
a) wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art.  6 ust 1 lit c RODO) zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
3) Ujawnienie danych osobowych oraz odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”.
4)  Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli
dane  o  osobie  są  przetwarzane,  jest  ona  uprawniana  do  uzyskania  dostępu  do  nich  oraz  uzyskania
następujących  informacji:  o  celach  przetwarzania,  kategoriach  danych  osobowych,  odbiorcach  lub
kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych
lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania (art. 15 RODO). Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia
2.  do  otrzymania  kopii  danych  –  uzyskania  kopii  danych  podlegających  przetwarzaniu,  przy  czym
pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości,
wynikającej
z kosztów administracyjnych ( art. 15 ust. 3 RODO).



3. do sprostowania – żądanie sprostowania dotyczy jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub
uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO). Korzystanie przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
4.  do  ograniczenia  przetwarzania  –  żądanie  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  (art.  18
RODO), gdy:
a) osoba, której  dane dotyczą,  kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu,
żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych,  ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d)  osoba,  której  dane  dotyczą  wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania  -  do  czasu  stwierdzenia,  czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby,
której dane dotyczą.
5) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Stawki  2,  z  którym  można
kontaktować się w następujący sposób:
a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
c) telefonicznie: (22) 53103 00.
6) Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: rodo@spzoz.proszowice.pl
lub pisząc na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1.
7) Informacje o wymogu podania danych
Podanie  przez Państwa danych jest  wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji  celu opisanego
w pkt 2.
8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
W  oparciu  o  Państwa  dane  osobowe  Administrator  nie  będzie  podejmował  wobec  Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*
9)  Akty prawne przywoływane w klauzuli
a) RODO - rozporządzenie 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  (Dz.  Urz.  UE  L  2016
Nr 119, s. 1);
b) ustawa z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

*Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do oceny
niektórych  Państwa  cech,  w szczególności  do analizy lub prognozy aspektów dotyczących  Państwa  efektów pracy,  sytuacji
ekonomicznej zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania.

Załączniki do SWZ:
Załącznik Nr  1 – Formularz ofertowy. 
Załącznik Nr 2 –  Formularz asortymentowo – cenowy.
Załącznik Nr  3 -  JEDZ.
Załącznik Nr 3a – Oświadczenie o aktualności informacji.
Załącznik Nr  4,4a,4b – Projekty umów. 
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Załącznik Nr 6 – ID postępowania.
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