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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zakup Aparatu USG z funkcją Duplex 

w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-
Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 zadania  pn. Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty 
do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 
2021 

I .NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-00, fax /25/ 787-60-83, 
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://www.spzozsok  olow.pl  ,
adres e-mail: zp@spzozsokolow.pl  ,  
Adres skrytki na ePUAP: /SPZOZSOKOLOW/skrytka

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 prowadzonego 
postępowania, tj.:  http://www.spzozsokolow.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości 
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej: 
„ustawą PZP”, tryb zgodny z art. 275 pkt 1 ustawy PZP.   

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  aparatu USG z funkcją Duplex dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
 Wspólny słownik zamówień publicznych:
CPV - 33112200-0
Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i 
odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211) oraz wolne od jakichkolwiek wad fizycznych lub 
prawnych. Urządzenie ma być kompletne, po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej 
bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe 
i nieużywane, wyprodukowane w 2021  r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie parametrów, 
konfiguracji i wyposażenia, gwarancji oraz realizacji i odbioru określają:

mailto:zp@spzozsokolow.pl
http://www.spzozsokolow.pl/
mailto:zp@spzozsokolow.pl
http://www.spzozsokolow.pl/
http://www.spzozsokolow.pl/


a) opis przedmiotu zamówienia  załącznik nr 6 - Parametry techniczne.  Wykonawca składając ofertę 
zobowiązany jest potwierdzić na załączonych wzorach druków, że oferowane urządzenia spełniają wymogi 
Zamawiającego.
b) projektowane postanowienia umowy – załącznik Nr 5  do SWZ.

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie  przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8.
6. Gwarancja i serwis
7. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt, którego ważność rozpocznie się od daty odbioru 
urządzenia przez Zamawiającego na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
Wykonawca przed przekazaniem sprzętu medycznego dostarczy Zamawiającemu:
a) dokumentację techniczno - ruchową,
b) instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej,
c) kartę gwarancyjną wystawioną przez producenta dostarczonego wyposażenia medycznego.  Karta 
gwarancyjna nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nieprzewidzianych w umowie 
zawartej z Wykonawcą,
d) paszport techniczny urządzenia,
e) wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania 
tych czynności w razie zajścia sytuacji określonej w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) - jeśli dotyczy
f) wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych 
przez wytwórcę wyrobu, w razie zajścia sytuacji określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych 
- jeśli dotyczy
8. Gwarancja liczona jest od dnia podpisania protokołu  zdawczo-odbiorczego bez uwag i przekazania 
oferowanego wyposażenia medycznego do bieżącej eksploatacji.
9. W okresie gwarancji, wszelkie koszty związane w szczególności z: obsługą serwisową, naprawami 
gwarancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem, dojazdami, 
zakwaterowaniem ponosi Wykonawca.
10. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną 
odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej oraz paszporcie technicznym urządzenia.
11. Wszystkie podejmowane przez Wykonawcę prace w okresie gwarancji związane z przeglądami, 
serwisem, naprawą, wymianą części, demontażem, dostawą oraz montażem wyposażenia medycznego 
powinny być wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. Ponadto powinny być 
potwierdzone każdorazowo odpowiednim wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
12. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu z częstotliwością 
zalecaną przez producenta. Zamawiający wymaga również dokonania przeglądu technicznego w ostatnim 
miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu.
13. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub w 
skrajnych przypadkach poprzez wysyłkę na koszt Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy po wcześniejszym 
uzgodnieniu obu stron.
14. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania Sprzętu, Wykonawca odbierze 
uszkodzoną część składową Sprzętu i dostarczy ją do bezpośredniego użytkownika po zakończonej naprawie 
na własny koszt i ryzyko.
15.  Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną autoryzowaną obsługę serwisową 
przez uprawnioną jednostkę gwarancyjną oraz skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym 
i pogwarancyjnym dla oferowanego wyposażenia medycznego.
Warunki obsługi serwisowej:
a) reakcja serwisu od zgłoszenia- max. do 48 godz. w dni robocze,
b) godz. pracy serwisu- dni robocze od godz. 8:00- 14:00,
c) reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godz. w dni robocze od zgłoszenia,



d) max. czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 5 dni roboczych,
e) każdy przestój powyżej 5 dni roboczych spowodowany niesprawnością wyposażenia przedłuża o ten czas 
okres gwarancji.
f) okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie minimum 6 miesięcy.
16. Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy równoważny na czas wykonywania usługi serwisowej 
przekraczającej okres 7 dni kalendarzowych.
17. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub 
lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego 
elementu Sprzętu, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego 
Sprzętu - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego  do Wykonawcy 
uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.
18. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. 
19. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
20. Strony ustalają upływ okresu rękojmi na trzy miesiące po upływie okresu gwarancji.
21. Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

V . INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
1.Materiały informacyjne (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu 
zamówienia-w języku polskim lub przetłumaczone na język polski-potwierdzające spełnianie wymagań 
określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SWZ.
2. Dokumentów potwierdzających, iż zaproponowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania na 
obszarze RP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, oraz dyrektywa-
mi UE (deklaracja zgodności) i posiada aktualne świadectwa rejestracji -jeśli dotyczy

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie. Gdy 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, Zamawiający nie wezwie 
Wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi: do dnia 08.12.2021 r

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, zgodnie z  art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 
ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku z 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 przestępczego 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) powierzania 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 Rzeczpospolitej 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 których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pacy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2. 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 1.1.;
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 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;
1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
1.5. 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;
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy 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.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.
3.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy Prawo 
zamówień publicznych tj:-w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona
 
VIII.  INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 
112 ust. 2 ustawy Pzp, tj.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do 
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub 
miejsce zamieszkania;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:



Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy niż 3 lata zrealizował należycie  dwa 
zamówienie polegające na dostawie urządzenia/urządzeń o wartości co najmniej:
200 000,00zł brutto każdy i potwierdzi ten fakt dowodem tj. Referencją bądź innym dokumentem, 
(dokument powinien określać wartość i przedmiot dostaw, podmiot wystawiający dokument) lub 
oświadczeniem wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

2. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.
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 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio 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 pkt 3, potwierdza, że stosunek 
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) 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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

IX.   WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH -   
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA   (składanych z   
ofertą)   :  
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2. Do oferty Wykonawca dołącza:
1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ,
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ,
4) Formularz OPZ- Parametry Techniczne  Załącznik nr 6 do SWZ,
5) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika 
bezpośrednio z załączonych dokumentów,
6) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
7) Materiały informacyjne (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu 
zamówienia-w języku polskim lub przetłumaczone na język polski-potwierdzające spełnianie wymagań 
określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SWZ.

8) Dokumenty potwierdzające, iż zaproponowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania na 



obszarze RP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, oraz 
dyrektywami UE (deklaracja zgodności) i posiada aktualne świadectwa rejestracji-jeśli dotyczy.

3. Forma dokumentów:
1) Oferta oraz oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
2) Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
3) Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej 
uprawnienia notariusza.
4) Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej 
lub innym dokumencie.
4. Oferta wspólna
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego 
spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach 
związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane 
pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki 
cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego wykonawcy i spełniać następujące 
wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 5 składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub 
pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w postaci:
1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Wykaz dostaw wykonywanych lub wykonanych (w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, (wg. odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu) oraz załączeniem dowodów 
określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot ma rzecz którego dostawy były wykonywane a 
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy.

6. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Poz. 2415).
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5 potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych lub 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 terminie.



8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast  odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 5 pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne;
2) 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.
Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ich 
złożeniem.
9. Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie interneto-
wej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy:
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do 
której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wraz z 
oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W załączeniu wzór oświadczenia 
stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
Informacje zawarte w w/w dokumentach stanowić będą potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

X. I  NFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU   
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERA  NIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  
1. W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
c) poczty elektronicznej: zp@spzozsokolow.pl

2. 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 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i 
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania (załącznik nr 7) jako załącznik do 
niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
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7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 
terminu składania odpowiednio ofert.
8. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 7, przedłuża termin składania 
odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
9. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w 
terminie, o którym mowa w pkt 7, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ 
albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
10. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 8, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: zp@spzozsokolow.pl 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 ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
13. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
zp@spzozsokolow.pl
14. 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 Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument 
elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna 
powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci 
papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii 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 (Dz. U. 
poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz. U. poz. 2415).
15. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia –  dr. Kwiatkowski Paweł tel. 600 786 209
b) w zakresie procedury – Zdzisława Miłkowska tel. 025 781-73-19 lub 70 (telefon czynny w dni robocze w 
godz. 8:00 – 15:00).

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania z ofertą: od dnia upływu składania ofert 30 dni, tj. do dnia 29.12.2021r

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
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1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią niniejszego SWZ.
Kompletny i zaszyfrowany plik, przesłany przez ePuap musi zawierać następujące dokumenty:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ,
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ,
4) Formularz OPZ- Parametry Techniczne  Załącznik nr 6 do SWZ,
5) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika 
bezpośrednio z załączonych dokumentów,
6) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
7) Materiały informacyjne (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego 
przedmiotu zamówienia

8) Dokumenty potwierdzające, iż zaproponowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania 
na obszarze RP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, oraz 
dyrektywami UE (deklaracja zgodności) i posiada aktualne świadectwa rejestracji-jeśli dotyczy

 Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Oferta składana jest 
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufa-
nym lub podpisem osobistym sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w for-
macie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePuap pod adresem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia .
2. Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego w ePuap w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30.11.2021 r. do godz. 10:30.
3. Zamawiający zaleca, aby Oferta została przez Wykonawcę przesłana za pośrednictwem ePuap w terminie 
zapewniającym, że wszystkie pliki składające się na Ofertę zostaną skutecznie wprowadzone do ePuap przed 
terminem, o którym mowa w pkt 2 SWZ.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta dotyczy oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu do 
wniesienia odwołania, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o zwrocie oferty.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 
miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
6. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona bę-
dzie korespondencja związana z postępowaniem.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostaną odrzucone.
8. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym 
pliku.
9. 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.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021r., o godzinie 11:00.
11. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.
12. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP.
13. Otwarcie ofert jest niejawne.
14. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15. Oferta złożona po upływie terminu do jej złożenia zostanie odesłana Wykonawcy elektronicznie z 
użyciem miniPortalu na adres e-mail z którego została złożona.
16. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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 lub kosztach zawartych w ofertach.
17. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii.
18. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z 
wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do  sporządzenia oferty 
informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia objętego niniejszą SWZ i 
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonego wzoru umowy.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych.

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I 
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena oferty – 15 punktów
2) parametry techniczne  – 70 punktów
3)         gwarancja - 15 punktów
2. Podstawą obliczenia punktów oferty będzie wzór:
a) kryterium cena:

 C  =  (Cmin : Cbad ) x 15 gdzie:
 C - ilość punktów przyznana za cenę oferty,

   Cmin - cena najniższa wśród ofert,
   Cbad  - cena oferty danego wykonawcy

b) kryterium parametry techniczne:
             B = Bb/Bw x 70 gdzie:

Bb – ilość punktów przyznanych badanej ofercie za własności użytkowe
Bw - najwyższa liczba punktów przyznanych za własności użytkowe wśród badanych ofert



Oferta może otrzymać w kryterium „parametry techniczne” maksymalnie 70 punktów

c. kryterium gwarancja
G =( Gb/ Gmax ) x 15 pkt
gdzie:
G-ilość punktów przyznana w kryterium gwarancja
G b– okres gwarancji badanej oferty
T max –najdłuższy okres gwarancji

Zamawiający określa minimalny wymagany czas gwarancji 36 miesięcy od daty podpisania protokołu po-
twierdzającego instalację uruchomienia przedmiotu zamówienia. Jest to obligatoryjny okres podany przez 
Wykonawcę na formularzu oferty. Zamawiający przyzna 15 punktów za to kryterium ofercie, która będzie 
miała najdłuższy zaoferowany ponad obligatoryjny 36 miesięcy okres gwarancji. Pozostałe oferty otrzymają 
proporcjonalnie mniej punktów. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością 
do pełnych miesięcy jednak nie więcej niż 70 miesięcy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu punktów otrzy-
manych w poszczególnych kryteriach, spośród ofert spełniających wszystkie wymagania określone przez za-
mawiającego w SIWZ.

3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu cen.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO
Po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych, zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępo-
wania, zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu ogłoszenia o przetargu (tablica ogłoszeń), na 
stronie internetowej zamawiającego oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim wykonawcom, 
którzy złożyli oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy drogą elektroniczną na adres e-
mail wskazany w ofercie Wykonawcy celem jej podpisania. Zamawiający zaleca zawarcie umowy w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZ-
NEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA
1. Środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem IX ustawy PZP przysługują Wykonawcy bądź organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu za-
mówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów usta-
wy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego, 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
3. W zakresie przedmiotowego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czyn-
ności:
a) określenie warunków udziału w postępowaniu
b) wykluczenia Odwołującego z postępowania
c) odrzucenia oferty Odwołującego



d) opisu przedmiotu zamówienia
e) wyboru najkorzystniejszej oferty

XX. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 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 ochro-
nie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podla-
skim,08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. za-
kup Aparatu USG z funkcją Duplex  w trybie podstawowym;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie doku-
mentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019 poz. 2019), 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 wymo-
giem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w od-
niesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, sto-
sowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ
1) Formularz ofertowy- załącznik nr 1
2)Oświadczenie wg wzoru Zamawiającego o spełnianiu warunków udziału  postępowaniu, a także wymaga-
nych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 2  
ustawy Pzp – Załącznik Nr 2.
3) Oświadczenie wg wzoru Zamawiającego w zakresie braku podstaw do wykluczenia   z postępowania, a  
także  wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.  



125 ust. 2 ustawy Pzp - załącznik nr 3
4) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej -  załącznik nr 4.
5) Wzór umowy - załącznik nr 5
 6) Parametry techniczne- załącznik nr 6
7) Link do postępowania oraz ID postępowania- załącznik nr 7

Zatwierdzam:
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