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Samodzielny Publiczny Zakład Ochrony Zdrowia
Miejski Ośrodek Zdrowia
ul . Mickiewicza 18
05-220 Zielonka
tel . (22 761 04 90)
fax (22 761 04.88)
Godziny pracy:
8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.
Adres strony internetowej :
www spzozzielonka.bip.eur.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawę unitu stomatologicznego
nr sprawy: SPZOZ MOZ 1/271.2/2019

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.

ZAT WIER DZAM

………………………………………………
(data i podpis)
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,
Część I Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

z zastosowaniem art. 39 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.

2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ust. 1 ustawy,
tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ
mają zastosowanie przepisy ustawy i Kodeksu Cywilnego.
Część IIOpis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją unitu stomatologicznego
1. STOLIK LEKARZA (z możliwością rozbudowy do 5 –narzędzi z górnym prowadzeniem rękawów)
2. wyposażenie stolika:
3. - dmuchawka 3-funkcyjna prosta ze zdejmowaną osłoną zewnętrzną z możliwością sterylizacji w autoklawie
4. - rękaw turbinowy ze światłem (system MIDWEST)
5. - rękaw mikrosilnika ze światłem wyposażony w mikrosilnik z oświetleniem
6. - skaler ultradzwiękowy
7. - lampa polimeryzacyjna z możliwością ustawienia czasu naświetlania 10 – 20 – 30 s. oraz trybu pracy (stały,
8.
narastający)
9. - podkładka silikonowa pod narzędzia
10. - tacka pod stolikiem
11. - zdejmowana osłona uchwytu stolika lekarza z możliwością sterylizacji w autoklawie
12. funkcje dostępne z klawiatury stolika lekarza:
13. - możliwość włączenia/wyłączenia spraju w końcówkach
14. - możliwość włączenia/wyłączenia oświetlenia w końcówkach ze światłem
15. - regulacja ilości obrotów mikrosilnika
16. - napełnianie kubka
17. - opłukiwanie misy
18. - sterowanie fotelem
19.
20. BLOK SPLUWACZKI (zawieszony na fotelu)
21. wyposażenie:
22. - ślinociąg zasilany sprężonym powietrzem
23. - odchylane o kąt min. 130 stopni ramię misy spluwaczki
24. - misa spluwaczki ceramiczna z możliwością łatwego demontażu
25. - sterowanie napełnianiem kubka i opłukiwaniem misy
26. - zamknięty układ wody destylowanej do chłodzenia narzędzi na stoliku lekarza (butla zamontowana wewnątrz
27. bloku spluwaczki)
28.
29. Lampa oświetleniowa LED
30. - płynna regulacja natężenia światła w zakresie min 8000 – 30 000 LUX
31. - uruchamianie lampy bezdotykowe (SENSOR)
32. - regulacja głowicy lampy w 3 płaszczyznach
33. - zdejmowana osłona uchwytu głowicy z możliwością sterylizacji w autoklawie
34.
35. STEROWNIK NOŻNY (wielofunkcyjny, wspólny do unitu i fotela)
36. funkcje sterownika:
37. - uruchamianie końcówek
38. - przedmuch „chipblower”
39. - płynna regulacja obrotów mikrosilnika
40. - sterowanie fotelem
41. - przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika
42. - włączanie/wyłączanie spraju w końcówkach
43. - napełnianie kubka i opłukiwanie misy
44.
45. FOTEL
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

funkcje fotela:
- sterowanie elektryczne
- fabrycznie zaprogramowana min jedna pozycja wyjściowa
- zagłówek regulowany w trzech płaszczyznach
- wyłączniki bezpieczeństwa w podstawie fotela oraz w oparciu
- szerokość podstawy fotela max 38 cm (tylko fotel DM20)
- bezszwowa tapicerka
Krzesełko lekarza
- metalowa podstawa z podnóżkiem
- tapicerka w kolorze fotela
- oparcie typu „banan”
58- regulacja wysokości siedziska
Unit sterowany elektrycznie.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne dokumenty jak
deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty gwarancje
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ
Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.
58.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
,33192410-9 – fotele stomatologiczne; ,
59.
Wymagania dot. gwarancji – zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 24
miesiące, liczony od daty odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia bez wad i usterek. Szczegóły
zawiera załącznik nr 3– projekt umowy.
60. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku wskazuje
w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom i podaje, o ile są już znane, nazwy
i adresy podwykonawców.
61. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.
Część IV. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia- 4 tygonie od daty zawarcia umowy.
Część V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków
w tym zakresie;

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków
w tym zakresie.
Część VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
1.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia.
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a.a.a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 i 1600),
a.a.b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
a.a.c) skarbowe,
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)
12)

2.

3.

a.a.d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”,
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;
Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r.
poz. 734 i 993);
Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o
zamówienia publiczne;
Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Część VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
1.

Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania;

2) formularza ofertowego - stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa
w ust. 1 pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te
mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak
podstaw wykluczenia z postępowania.
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3.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oświadczeniach o których mowa w ust. 1 pkt 1).

4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – lub nie wezwie, jeżeli Zamawiający uzyska je za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych;
2)

w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy) – dokumenty wymienione w pkt 1).

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, 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 przed notariuszem lub organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6 stosuje się
odpowiednio.

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.

9. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ.

10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm).
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
12. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego
w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie, udzielonego osobie/osobom
podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie
wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy
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załączyć do oferty. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, składane są w oryginale lub w kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.

17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub
oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.

18. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Część VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie
internetowej Zamawiającego, pod nazwą Dostawa unitu stomatologicznego

2.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w
ust. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SIWZ.

4.

Treść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SIWZ,
Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem ,strony internetowej

5.

Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania ,
Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej, zobowiązany jest do jej
monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert,
gdyż zamieszczane są tam wyjaśnienia treści SIWZ.

6.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem
są:

 w zakresie proceduralnym – p. ,Roman Bielański – email: romanbielanski@wp.pl

,- w zakresie merytorycznym – p, Agata Bobel-Żarnowska Email: moz_zielonka@wp.pl
7.

Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.

8.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na, stronie internetowej.

9.

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również zapytania Wykonawców
wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Część IX. Wymagania dotyczące wadium.
1. , Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
Część X. Termin związania ofertą.
1

Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres 30 dni.

2

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

3

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
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4

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 nie powoduje utraty wadium.

5

Przedłużenie termin 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. Jeżeli przedłużenie termin związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej
oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.

Część XI. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodną z jej postanowieniami.

2

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia określonego w SIWZ.

4

W Formularzu oferty należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT za wykonanie zamówienia, która winna
wynikać z formularza cenowego. Formularz cenowy należy załączyć do oferty.

5

Oferta wymaga podpisu osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z
dokumentem rejestrowym) lub osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisywania oferty,
pełnomocnictwo lub umocowanie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty.

6

Złożony podpis winien być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska podpisującego, a jeżeli
własnoręczny znak jest nieczytelny musi być uzupełniony napisem, np. w formie odcisku stempla, z którego
można odczytać imię i nazwisko osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.

7

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę /osoby
podpisującą/podpisujące ofertę.

8

Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub potwierdzone za
zgodność
z
oryginałem
odpowiednio:
przez
osobę/osoby
uprawnioną/uprawnione
lub upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

9

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed
terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany
dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten
sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy
opatrzyć napisem „ZMIANA”.

10 Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem
„WYCOFANIE”.
11 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny na maszynie do pisania,
komputerze albo ręcznie długopisem.
12 Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone
w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
13 Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować oraz opisać według poniższego
wzoru:
Nazwa i adres Wykonawcy:
..............................................
Nazwa i adres Zamawiającego:
SPZOZ MOZ Zielonka
ul. Mickiewicza 18
05-220 Zielonka
Kancelaria, I piętro
Oferta na: Dostawę unitu stomatologicznego

SPZOZ MOZ 1/271.2/2019

Nie otwierać przed: 26.02.2019 r. godz. 12:45
14 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ustawy w związku z art. 96 ust.3 ustawy oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 2018 r., poz.419 z poźn. zm.), jeśli Wykonawca nie
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później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa/ tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania
są jawne bez zastrzeżeń.
16 Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu
i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji
albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania
nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Nie mogą
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane podczas otwarcia ofert, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
17 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
18 Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże,
iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Część XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 26.02.2019 r do godziny
12:30,, w siedzibie Zamawiającego: ,\ul. Mickiewicza 18 05-220 Zielonka ,Sekretariat I piętro
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2019 r., o godz. 12:45, w siedzibie Zamawiającego ul. Mickiewicza 18,
05-220 Zielonka Sekretariat I piętro
4. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zawarte w art. 86 ust. 4 ustawy.
3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu zamieści na ,stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Część XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

2.

Cena ofertowa za wykonanie zamówienia podana w ofercie musi być ceną netto i winna wynikać
z formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ). Formularz cenowy należy załączyć do oferty. Cena
ofertowa za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, w tym cła, podatki, koszty transportu Wykonawcy, rozładunku, montażu, dzierżawy i inne opłaty.
Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami
wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową za wykonanie zamówienia.
Cenę (w celu wyboru oferty) należy wyliczyć następująco:
1) Wykonawcy, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatków od
towarów i usług VAT w Polsce, zobowiązani są do podania ceny w złotych polskich (PLN) bez podatku
VAT (netto) obliczonej jako suma wartości netto, zgodnie z wzorem formularza oferty. Zamawiający do
wartości netto doliczy kwoty podatku VAT (w wysokości wynikającej z obowiązujących w tym zakresie
przepisów). Tak obliczona suma wartości brutto będzie podstawą obliczenia punktów w kryterium oceny
ofert „cena ofertowa brutto”.
2) pozostali Wykonawcy składający ofertę na towary objęte załącznikiem nr 11 ustawy do VAT i objęte
odwróconym obowiązkiem podatkowym, zobowiązani są do podania ceny netto oraz wysokości stawki
podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z wzorem formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający dokonując oceny ofert doliczy należny podatek VAT,
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3. Przez cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1830).

4.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez
Zamawiającego.

5.

Wykonawca podaje cenę ofertową za wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty i formularzem
cenowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.

Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, 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. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować Zamawiającego, że wybór jego 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 (art. 91 ust. 3a ustawy).

Część XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest „cena ofertowa brutto-100%” za wykonanie
zamówienia (suma ceny ogółem brutto oferty). Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę
niepodlegającą odrzuceniu o najniższej cenie ofertowej brutto za wykonanie zamówienia, .
2. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny,
w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017
r., poz. 847);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
3. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, chyba że rozbieżność
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 3.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający
odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
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3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
7) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania
ofertą;
8) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym
bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług
wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1401), a tego bezpieczeństwa lub
interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Część XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedłoży
najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych/ego w SIWZ, z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.

2

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zaleca się, aby umowa taka zawierała:
strony umowy, cel i sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z
Wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi).

3

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich
ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

Część XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Część XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo projekt umowy.
1.

Projekt umowy, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
4.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość zmiany
Umowy w następujących przypadkach:
a) w razie konieczności dostawy zamiennego Towaru, nie powodującego wykroczenia poza przedmiot
zamówienia - zmianie może ulec wartość przedmiotu Umowy;
b) w przypadku wystąpienia istotnych zmian dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością
dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację dostawy zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub wartość przedmiotu Umowy;
c) w przypadku konieczności zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mając na względzie jego
usprawnienie dla wypełnienia zamiaru stron - zmianie może ulec wartość przedmiotu Umowy lub termin
realizacji Umowy;
d) w przypadku zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy - zmianie może ulec termin realizacji
Umowy lub wartość przedmiotu Umowy.

Część XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
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Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-6, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec
czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Część XIX. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Część XX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Część XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
Część XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Część XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.amwsinevia.pl
Część XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Część XXV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Część XXVI. Ochrona danych osobowych
W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ MOZ Zielonka, ul. Mickiewicza 18, 05-220 Zielonka,
inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ MOZ Zielonka jest Pan Paweł Piasecki, kontakt: adres e
-mail, telefon/
,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
SPZOZ MOZ 1/271.2/2019 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)dalej „ustawa Pzp”
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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 Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
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W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Panna 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
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.
Część XXVII. Wykaz załączników do SIWZ
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do
SIWZ.
5. Klauzula informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 6 do SIWZ.

