
 

 

Projekt : „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających  

w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr referencyjny: TZ.280.8.2021 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
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ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający: 

1) Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. 

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 

NIP: 9731025315 Regon: 970773231 

zwany dalej „Zamawiającym”  

2) numer telefonu/fax: 68329 62 00 / 68325 58 08 

3) adres poczty elektronicznej:tz2@szpital.zgora.pl 

4) adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane 

będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): 

http://www.bip.szpital.zgora.pl 

5) osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest p. Klaudia Brudło 

6) godziny pracy Zamawiającego: 7:00-14:35 (dni pracujące, od poniedziałku do 

piątku) 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej 

SWZ, stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwości negocjowania treści 

ofert w celu ich ulepszenia. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej 

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

ustawy. 

8. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

10. Zamawiający nie wymaga, ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy 

12. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

13. Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik  

nr 1 do SWZ. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem 

zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy). 

16. Zamawiający będzie rozliczać się z wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 

  

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup 2 sztuk videokolonoskopów dla pracowni endoskopii 

w ramach realizacji projektu pn.: „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się 

mailto:tz2@szpital.zgora.pl
http://www.bip.szpital.zgora.pl/
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lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, 

nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim” 

2. Kod CPV: 33168000-5 przyrządy do endoskopii, endochirurgii 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SWZ. 

 

Uwaga: 

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 

określonym w  SWZ i jej załącznikach. 

 

ROZDZIAŁ III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Okres realizacji umowy: 42 dni liczone od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko w dni powszednie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 oraz zainstaluje przedmiot umowy, 

uruchomi i przeszkoli personel Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia dostawy  

z zastrzeżeniem, że szkolenie musi odbywać się na zainstalowanym sprzęcie. 

 

ROZDZIAŁ IV PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ PODMIOTOWYCH 

ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

2. Podstawy wykluczenia: 

2.1.Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się 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,  
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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 wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-

puszczenie 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, 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. 

 2.2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę 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. 

 

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych: 

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 

od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia: 

3.1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

3.1.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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. 
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1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz  

z dokumentami lub informacjami  potwierdzającymi przygotowanie oferty, 

oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

3.1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca 

nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

wykonawca wskazał w załączniku nr 3 do SWZ (oświadczenie o braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy) dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów; 

Uwaga! 

1) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz 

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

3) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez 

Wykonawców, oświadczenie i dokumenty w zakresie pkt 3.1.1 – 3.1.2 niniejszego 

rozdziału SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. 

4. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych  

w pkt 3.1. 

4.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.2 

niniejszego rozdziału SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 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. 

4.2. Dokument lub dokumenty, o którym mowa w punkcie 4.1 powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

4.3.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4.1, lub gdy dokumenty te nie 

odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 

ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
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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. Punkt 4.2 stosuje się odpowiednio. 

 

5. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ V WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy 

spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 

spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą 

ofertę. 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo 

– zgodnie z rozdz. XI pkt 11 ppkt 2 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika  

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu 

pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących  wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub 

pełnomocnika). 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 

ROZDZIAŁ VI  INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA 

PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wskazać w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SWZ, jaką część (zakres zamówienia) 

wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę (firmę) 

podwykonawcy jeżeli jest znana na etapie składania ofert.  

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

ROZDZIAŁ VII INFORMACJA 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 
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1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: 

tz2@szpital.zgora.pl. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 

 a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

referencyjnym postępowania.  

3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej na adres  e-mail:   tz2@szpital.zgora.pl. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji dostępnych na miniPortalu. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx 

oraz Regulaminie ePUAP.  

6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu. 

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

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

8. Za datę przekazania zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych, 

przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub 

dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na 

ePUAP.  

9. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne 

są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszego 

postępowania. 

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres e-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi  

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

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy  

i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
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ROZDZIAŁ VIII WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynie do zamawiającego przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej na adres e-mail: 

tz2@szpital.zgora.pl nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

2. Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były przekazywane w wersji 

edytowalnej.  

3. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania tj. http://www.bip.szpital.zgora.pl bez ujawniania źródła 

zapytania.  

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ.  

 

ROZDZIAŁ IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wadium należy wnieść w wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przed 

upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do 

zamawiającego.  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: Santander Bank 

Polska S.A. IV O/Zielona Góra nr: 91 1500 1810 1218 1001 2860 0000  

Na poleceniu przelewu powinna być naniesiona adnotacja:  

„Wadium – przetarg nieograniczony – nr ref.:TZ.280.8.2021” 

pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za 

wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki przed upływem terminu składnia ofert. 

1) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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  

(z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) – wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty oryginał gwarancji lub poręczenia, jako 

załącznik do oferty, w wydzielonym pliku (np. w formacie .pdf).                                             

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie 

oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest 

wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.  

4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:  

1) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory dotyczące 

gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane 

jurysdykcji sądów polskich.  

5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści 

tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:  

mailto:tz2@szpital.zgora.pl
http://www.bip.szpital.zgora.pl/
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1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie  

i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta 

gwarancji/poręczenia – Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej 

Górze sp. z o.o.) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których 

mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności, 

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą.  

6.Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego 

z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

7. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku  

z powyższym zaleca się, aby w treści gwarancji/poręczenia lub formularza oferty 

(załącznik nr 1 do SWZ) wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać 

oświadczenie o zwolnieniu wadium.  

 

ROZDZIAŁ X  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, to jest do dnia 15.05.2021 r. włącznie. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt  2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania oferta. 

4. Przedłużenie okresu 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. 

 

ROZDZIAŁ XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ lub 

według takiego samego schematu. 

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

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 

bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, 

musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl wejść w szczegóły postępowania i nacisnąć 

przycisk umożliwiający szyfrowanie. Tak przygotowany plik należy przesłać przy użyciu 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. W pkt 11 formularza 

oferty, który stanowi załącznik nr 1 Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem; 

3. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

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

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

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ 

składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym; 

6. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz  

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

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; 

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

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany  

i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu; 

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

ani wycofać złożonej oferty 

9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt. 

10. Na ofertę składają się: 

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ, 

2) Formularz cenowo –  techniczny –  załącznik nr 2 do SWZ 

 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie  

z wymogami SWZ. 

11. Do oferty należy dołączyć: 

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, 

jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz 

oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;  

2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1; 

Uwaga! Pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 3 do SWZ. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 

oświadczenie składa każdy z wykonawców.  

4) Dowód wniesienia wadium: 

a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty 

oryginał dokumentu  potwierdzającego wniesienie wadium, 

b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do 

oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 

Uwaga! 

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

w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

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

niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 1, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego 

z nich dotyczą; 

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

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

podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 1 może dokonać również notariusz. 

 

ROZDZIAŁ XII SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

SWZ, na podstawie wyliczeń zawartych w załączniku nr 2 do SWZ (formularz cenowo -

techniczny), gdzie wartość brutto = wartość netto + VAT. 

2. Cena ofertowa musi uwzględniać całkowity zakres zamówienia określony w SWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz 

zgodnymi  

z przepisami zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

3. Wartość brutto poszczególnych pozycji winna być wyliczona w sposób następujący: 

wartość netto + obowiązująca stawka podatku VAT. 

4. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie 

może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w załączniku nr 4 do SWZ 

(projektowane postanowienia umowy). 

5. Cenę oferty należy wyliczyć w następujący sposób: 

1)  wartość netto poszczególnych pozycji ( Załącznik nr 2 SWZ) winna być wyliczona  

w następujący sposób: ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa netto, 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(117)ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(94)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(94)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(117)ust(4)&cm=DOCUMENT
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2) wartość brutto poszczególnych pozycji (Załącznik nr 2 do SWZ) winna być wyliczona 

w następujący sposób : wartość netto + obowiązująca stawka podatku VAT. 

6. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: łącznie z należnym podatkiem VAT – 

cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT. 

7. Wykonawca poda w formularzu oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. 

8. Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Ceny oferowane muszą być podane w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego 

miejsca po przecinku). 

 

ROZDZIAŁ XIII SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 

16.04.2021 r. do godz. 10:00.  

2. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

W formularzu oferty, Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.04.2021 r. o godz. 11:00 poprzez ich 

odszyfrowanie za pomocą systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 

4. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. W sytuacji, o której mowa w pkt 3 Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania tj. informację o zmianie terminu otwarcia ofert. 

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania tj. http://www.bip.szpital.zgora.pl informację, o kwocie 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania tj. http://www.bip.szpital.zgora.pl informacje o których 

mowa w art. 222 ustawy.  

 

ROZDZIAŁ XIV.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

1.1. cena ofertowa = 95 pkt 

1.2. okres gwarancji= 5 pkt 

 

2. Sposób oceny ofert: 

Wartość punktowa poszczególnych składników zostanie ustalona na podstawie następujących 

obliczeń: 

http://www.bip.szpital.zgora.pl/
http://www.bip.szpital.zgora.pl/
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2.1. Składnik A – dotyczy kryterium „cena ofertowa” (maksymalna ilość punktów jaką można 

uzyskać w kryterium „cena ofertowa” wynosi 95 punktów) 

 

najniższa cena oferty 

Wartość punktowa składnika A = ------------------------------------ x 95 pkt 

cena oferty badanej 

 
Uwaga do pkt 2.1: 

1.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

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

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

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

2.2. Składnik B -dotyczy kryterium „okres gwarancji” (maksymalna ilość punktów jaką można 

uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 5 punktów), gdzie: 

 

Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez wykonawcę okresu 

gwarancji w następujący sposób:  

 

a) jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji w minimalnym wymaganym wymiarze 

tj. 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu instalacji – otrzyma 0 pkt;  

b) jeżeli wykonawca zaoferuje okres w wymiarze 36 miesięcy liczonych od dnia 

podpisania protokołu instalacji – otrzyma 1 pkt;  

c) jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji w wymiarze 48 miesięcy liczonych od 

dnia podpisania protokołu instalacji – otrzyma 3 pkt;   

d) jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji w wymiarze 60 miesięcy liczonych od 

dnia podpisania protokołu instalacji – otrzyma 5 pkt;  
 

Uwaga do pkt 2.2.:  

Okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pkt 4.1. formularza oferty 

(załącznik nr 1 do SWZ). Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji musi być 

wyrażony w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące liczone od 

dnia podpisania protokołu instalacji. Podanie krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez 

Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 

ustawy.  Wykonawca może zaoferować jeden ze wskazanych w pkt 2.2. okresów gwarancji, tj. 

24 miesiące, 36 miesięcy,48 miesięcy, 60 miesięcy i więcej, przy czym w przypadku 

zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, należy w pkt 4.1. formularza oferty 

(załącznik nr 1 do SWZ) wskazać pełną ilość miesięcy obowiązywania gwarancji. Zamawiający 

nie stawia górnej granicy okresu gwarancji, jednakże maksymalny okres gwarancji 

punktowany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. W przypadku wskazania okresu 

gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (podanego w pełnych miesiącach), Wykonawca otrzyma 5 

punktów. 

 

Uwaga dla wszystkich kryteriów oceny ofert:  
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1. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.  

2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych 

kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 100 punktów). 

3. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 

przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 

zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku 

jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 

dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XV ZAWARCIE UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.  

 

ROZDZIAŁ XVI    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie  

i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy  

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, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

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

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

zamawiający był do tego obowiązany.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. 

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione  

w formie pisemnej (np. na Platformie), przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  
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1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w ppkt 1).  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania  

tj.  http://www.bip.szpital.zgora.pl 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy 

zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o wyniku postępowania;  

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.  

11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.  

12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu.  

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego  

o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.  

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

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono 

zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia 

w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.  

 

ROZDZIAŁ XVII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępnione oraz  wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

http://www.bip.szpital.zgora.pl/
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przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji, w sytuacji, gdy wykonawca nie 

wydzieli tych informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki im. Karola 

Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, 65-046 

Zielona Góra, ul. Zyty 26; 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Pan Jakub Lipiński, 

adres e-mail: nu@szpital.zgora.pl, telefon: 68/ 329 62 11; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy; 

5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, 

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; 

6) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy;   

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-zgodnym z ustawą oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

- 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, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

4. Wykonawcy nie przysługuje: 

- 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; 
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  

5. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO. 


