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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
do przetargu nieograniczonego  

na dostawę implantów i zespoleń ortopedycznych 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej "ustawą" oraz w sprawach 

nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny. 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu 

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 

11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8 

Godziny pracy administracji: 7
30

-15
00

 

tel. 89 715 63 17, 715 63 13 fax 89 715 63 03 

www.szpital-biskupiec.pl; zaopatrzenie@szpital-biskupiec.pl;  

Regon 511315745, NIP 739-29-55-819 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

1. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego. Numer postępowania: PN/13/20. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów i zespoleń ortopedycznych do Szpitala Powiatowego 

im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym 

w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego. 

33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby, płyty 

33183100-7 Implanty ortopedyczne 

33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w następujących pakietach: 

 Pakiet 1:  Materiały do osteosyntezy – Metoda AO/ASIF 

 Pakiet 2:   Systemy do operacji rekonstrukcyjnych ręki i stopy 

 Pakiet 3:  System do złamań okołoprotezowych 

 Pakiet 4:   Gwoździe, płyty i wkręty 

 Pakiet 5:  Implanty do stopy 

 Pakiet 6: Implanty do osteotomii 

 Pakiet 7:  Przeszczepy kostne i substytuty 

4. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy utworzy w siedzibie Zamawiającego (Blok Operacyjny) 

bank materiałów obejmujący niezbędne ilości we wszystkich rozmiarach objętych zamówieniem 

uzgodnione pomiędzy stronami umowy - dotyczy Pakietów: 1 (poz. 14 - 42, 52 - 66) oraz 2 (cały), 4 (poz. 

6, 20 - 23), 5 – 7 (całe pakiety), dla których Wykonawca będzie wystawiał faktury za dostarczone 

materiały dopiero po zgłoszeniu przez Zamawiającego informacji o ich wykorzystaniu. Własność towaru 

przechodzi na Zamawiającego z momentem zaimplantowania towaru pobranego z banku materiałów 

utworzonego przez Wykonawcę u Zamawiającego. Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu 

kontenery na implanty towarzyszące do zespoleń śródszpikowych i płyt blokowanych z Pakietu 1.  

5. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy dostarczy materiały firmowe dla użytkownika (Blok 

Operacyjny), w których będą zawarte wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych materiałów, tj. 

zdjęcia, opisy i rozmiarówka. 

6. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy dostarczy kompletne instrumentarium do 

implantowania - dotyczy Pakietów: 1 (poz. 14 - 42, 52 – 57, 59 - 66) oraz 2 (cały), 4 (poz. 6, 20 - 23), 5 – 

7 (całe pakiety). Instrumentarium pozostanie u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy 

na zasadzie wypożyczenia. Kompletne instrumentarium do implantowania dotyczące Pakietu 1 (poz. 58) 

oraz Pakietu 3 i Pakietu 4 (poz. 7 – 19) zostanie dostarczone na czas zabiegu w terminie do 48 godzin od 

zgłoszenia telefonicznego oraz w odniesieniu do wyrobów z Pakietu 4 (poz. 1 – 5) w terminie do 24 

godzin od zgłoszenia telefonicznego. Sformułowanie „kompletne instrumentarium” oznacza, że musi ono 

zawierać taki zestaw instrumentów, który umożliwi założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w 

danym pakiecie bez potrzeby dostarczania dodatkowych instrumentów.  

7. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis techniczny instrumentarium przez okres obowiązywania umowy. 

8. Wykonawca użyczy nieodpłatnie instrumentarium: 

- do usuwania wkrętów z płytek blokowanych – na czas obowiązywania umowy, 

http://www.szpital-biskupiec.pl/
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- do usunięcia implantów – w okresie 24 miesięcy po wygaśnięciu umowy. 

9. Wykonawca przeszkoli 2 osoby personelu medycznego w zakresie technik operacyjnych 

i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje certyfikatem i punktami szkoleniowymi.  

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wyodrębnione pakiety. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
12. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Termin 

dostawy nie może być dłuższy niż:  

- 24 godziny dla Pakietu 4 (poz. 1 - 6, 20-23),  

- 48 godzin dla Pakietu 3 i Pakietu 4 (poz. 7 – 19, 24, 25), 

- 2 dni robocze dla Pakietu 1 (poz. 14 - 42, 52 - 66) i Pakietów: 2, 5, 6, 

- 7 dni dla Pakietu 1 (poz. 1 – 13, 43 - 51) i Pakietu 7,  

- 14 dni dla Pakietu 1 (poz. 67 - 102),  

licząc od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający złoży zamówienie faksem lub mailem. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

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

a) nie podlegają wykluczeniu,  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 zdolności technicznej lub zawodowej. 

14. Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

15. 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 innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne 

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt.1. 

16. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający 

zażąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 

22a) SIWZ. 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP:  

17. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy wykonawcę, 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. poz. 

978, z późn. zm.) 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 2015 r. 

poz. 233, z późn. zm.). 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

Oświadczenie składane wraz z ofertą 
18. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 

każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą ‘Wstępne oświadczenie wykonawcy’, którego 

wzór stanowi załącznik do SIWZ.  
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19. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 

18 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

20. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza 

informację o podwykonawcach we ‘Wstępnym oświadczeniu Wykonawcy’.  

Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 

21. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona w danym pakiecie, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących - oświadczeń i dokumentów -  

potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 
a) Katalog lub kopie tych stron katalogu lub inne materiały firmowe, na których będą zawarte 

wyczerpujące i kompletne informacje dotyczące oferowanych materiałów potrzebne do wypełnienia 

‘Formularza cenowego’ oraz sprawdzenia czy materiały te odpowiadają opisowi w ‘Formularzu 

cenowym’ w kolumnie „Wyszczególnienie”; 

b) Wypełnione Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych (wg załączonego wzoru). 

22. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

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

aktualnego na dzień złożenia, następującego dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  poniższy 

dokument składa każdy z wykonawców występujących wspólnie): 

- w odniesieniu do okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy: 

a)  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

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

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 22a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

24. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym 

miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczy dokument, wskazany w pkt 23, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 23, 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 przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób. 

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

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu. 

26. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (otwarcie ofert), przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 

ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

27. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 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 lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania – art. 26 ust. 3 

ustawy. 

28. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
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oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania – art. 26 ust. 

3a ustawy. 

29. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

30. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

31. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP-u (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty 

elektronicznej. 

32. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: p. Violetta Korzeniewska 

lub p. Bogusław Kaczmarczyk, pok. 1135 tel. 089 / 715 63 17, 089 / 715 63 13 w godz. 8:00-14:30. 

33. 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: 

 wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów, oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (Warunki usługi) oraz 

Regulaminie ePUAP;  

 maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do 

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

 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; 

 identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na ‘Liście wszystkich postępowań’ na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik do niniejszej SIWZ. 

Złożenie oferty 

34. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem ‘Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku’ dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców  na miniPortalu. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem: 

 oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w formacie danych w szczególności: doc, docx, xls, pdf  i podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w Regulaminie korzystania z miniPortal (Warunki usługi). Ważne: klucza publicznego nie 

należy otwierać. W przypadku otwarcia i ponownego zamknięcia mogą wystąpić błędy 

w szyfrowaniu lub deszyfrowaniu oferty. Do zaszyfrowania oferty należy użyć ponownie 

pobranego nieotwieranego klucza.  

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty 

opatrzonej następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

35. 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 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na mini portalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 

skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

36. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, 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 ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: zaopatrzenie@szpital-biskupiec.pl  

37. 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 33 adres email. 

Pojedyncza wiadomość nie powinna przekraczać 100 MB. Natomiast liczba załączników nie powinna być 

większa niż 50. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

38. UWAGA! W przypadku braku możliwości złożenia przez Wykonawców ofert, wniosków i innych 

dokumentów w postaci elektronicznej Zamawiający umożliwia ich złożenie również w sposób 

tradycyjny, tzn. pisemnie w formie papierowej.  

Zamawiający dopuszcza również przekaz oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji 

drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, zapytania oraz informacje winny być kierowane na adres Zamawiającego (adres pocztowy, 

e-mail  – podane na wstępie SIWZ). 

39. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

40. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ 

bez wskazania źródeł zapytania. Wyjaśnienie zostanie również zamieszczone na stronie internetowej 

www.szpital-biskupiec.pl. 

41. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

42. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

43. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

44. Wykonawcy nie wnoszą wadium. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

45. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:  

46. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) Wypełniony Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru),  

b) Wypełniony Formularz cenowy (wg załączonego wzoru). Wykonawca zobowiązany jest podać 

wszystkie informacje określone w Formularzu cenowym. Niespełnienie tego warunku skutkuje 

odrzuceniem oferty, 

c) Wstępne oświadczenie Wykonawcy (wg załączonego wzoru). 

47. Dokument wymieniony w pkt 46a) musi być przedstawiony w oryginale w formie dokumentu 

elektronicznego lub skanu dokumentu w formie papierowej opatrzonego następnie kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w oryginale w formie 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

Oryginał stanowi dokument mający postać dokumentu elektronicznego opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby/osób do reprezentacji Wykonawcy. 

Elektroniczną kopię stanowi dokument w postaci elektronicznego odwzorowania, np. skanu, posiadanego 

dokumentu, poświadczony za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

Dopuszczalne formaty podpisu elektronicznego:  
- dokumenty w formacie ‘pdf’ należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES; 

- dokumenty w formacie innym niż ‘pdf’ należy podpisać formatem XAdES, zalecany podpis 

wewnętrzny.   

W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie dopuszczającym do obrotu, 

należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Do złożenia pełnomocnictwa w oryginale wymagany jest 

kwalifikowany podpis elektroniczny. W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest 

reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie niezbędne osoby 

uprawnione do reprezentacji. Elektronicznego poświadczenia zgodności kopii z okazanym dokumentem 

może dokonać notariusz, jednak w takim przypadku notariusz opatruje kopię swoim kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

48. SKŁADANIE OFERTY W FORMIE PAPIEROWEJ: Dokumenty muszą być przedstawione 

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 
(kserokopie wszystkich kopiowanych stron dokumentów może poświadczyć przedstawiciel wykonawcy 

upoważniony do reprezentowania firmy na zewnątrz). W przypadku podpisania oferty przez osobę nie 

wymienioną w dokumencie dopuszczającym do obrotu, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. 

49. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać treści Formularza ofertowego. Należy wypełnić wszystkie 

miejsca pozostawione na uzupełnienie przez dokonanie odpowiednich wpisów.  

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się 

w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne 

co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą 

do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.  

50. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 419 i 1637) 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, tzn. nie później niż 

w terminie składania ofert zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

51. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała 

oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

52. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie opisanej „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) 

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Uwaga: Zamawiający zbada skuteczność dokonanego przez Wykonawcę zastrzeżenia dotyczącego zakazu 

udostępniania informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z SIWZ. Następstwem 

stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

53. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
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54. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

55. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką. Wszystkie bez wyjątku dokumenty muszą być napisane w języku polskim lub przetłumaczone na 

język polski. 

56. Zamawiający zaleca, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. 

57. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

58. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim 

przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący 

w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 1-11 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 

występujących wspólnie, 

c) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 

zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.  

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), 

e) wypełniając Formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę"; 

w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie 

pełnomocnika konsorcjum, 

f) jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich 

współdziałania, zakres dostaw przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób 

odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców). 

59. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy. 

60. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

61. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

62. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

63. Ofertę należy złożyć w elektronicznej skrzynce podawczej Zamawiającego na ePUAP, do dnia 

6 listopada 2020 r. do godz. 9:00.  

64. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że wpłyną one do elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego przed terminem 

składania ofert. 

65. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. 

66. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

67. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania w sposób 

opisany w pkt. 61 SIWZ. 

68. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada  2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 1135. 

 

SKŁDANIE OFERTY W FORMIE PAPIEROWEJ:  

69. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Szpitala w zamkniętej kopercie 

oznakowanej pieczęcią firmową Wykonawcy i opisanej „Przetarg nieograniczony – Dostawa implantów 

i zespoleń ortopedycznych  – Pakiet Nr ……”(należy wpisać numery pakietów, na które składana jest 

oferta). 

70. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. 

przed terminem składania ofert. 

71. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. 

w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. 
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72. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

73. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) 

z dopiskiem „WYCOFANIE”. 

74. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 

75. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do 

oferty. 

OTWARCIE OFERT: 

76. Otwarcie ofert nastąpi w poniższy sposób: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

Następnie zamawiający zaloguje się do elektronicznej skrzynki podawczej ESP na platformie ePUAP 

i pobierze na swój komputer wszystkie zaszyfrowane oferty, które wpłynęły od wykonawców.  

Później zamawiający zaloguje się do miniPortalu, wybierze postępowanie, do którego wpłynęły oferty 

i stamtąd pobierze klucz prywatny do odszyfrowania ofert.  

Potem zamawiający otworzy aplikację do szyfrowania, wprowadzi niezbędne identyfikatory oraz załączy 

zaszyfrowaną ofertę i klucz prywatny. Oferta zostanie odszyfrowana i otwarta.  

W ten sposób zamawiający postąpi ze wszystkimi ofertami elektronicznymi. 

Następnie zostaną otwarte oferty złożone w formie papierowej, z uwzględnieniem zapisów pkt 70 - 75 

SIWZ. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

77. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

78. Ceną oferty jest wartość brutto (z VAT) całego pakietu wyrażona w PLN (złotych polskich). 

79. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

80. W ofercie należy podać cenę jednostkową oferowanych produktów bez podatku VAT, wartość bez podatku 

VAT, obowiązującą stawkę podatku VAT w % oraz wartość z podatkiem VAT (wartość brutto). W celu 

właściwego obliczenia „Wartości z VAT” każdego wiersza formularza cenowego, należy „Ilość” 

przemnożyć przez „Cenę bez VAT”, a następnie do otrzymanej „Wartości bez VAT” dodać wartość 

podatku wg podanej stawki w %. Wszystkie ceny i wartości muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po 

przecinku. Zaokrągleń należy dokonywać po każdym działaniu matematycznym. Kolumny wartości dla 

całego pakietu muszą być podsumowane. Uwaga: Kolejność kolumn wyznacza kolejność działań 

matematycznych. 
81. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą, w szczególności: koszty zakupu, produkcji, transportu 

i rozładunku produktów, koszty użyczenia instrumentarium (Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych 

kosztów z tytułu nie ujęcia w cenie elementów instrumentarium, które okażą się niezbędne do zastosowania 

w procesie leczenia) i prowadzenia banku materiałów, szkoleń personelu medycznego oraz podatek VAT. 

82. Błędy w obliczeniu ceny, skutkują odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

83. Podane w ofercie ceny netto będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy.  

84. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na materiały objęte postępowaniem, zmiana stawki w umowie 

następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Cena netto pozostaje bez zmian. 

85. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej materiałów objętych ofertą przetargową, Wykonawca jest 

zobowiązany do sprzedawania Zamawiającemu tych materiałów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe 

od przetargowych, przez cały okres trwania promocji. 

86. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca poinformuje 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. Brak informacji w tym zakresie w złożonej ofercie spowoduje, iż 

Zamawiający uzna, że wybór tej oferty nie powoduje u niego powstania obowiązku podatkowego.  
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OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

87. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

 Cena -  60 % 

 Termin płatności  -  40% 

KRYTERIUM – CENA: 
88. Cena oferty będzie oceniana według następującej formuły:  

Ocena oferty „X” = 
Najniższa zaoferowana cena 

x Waga kryterium 
Cena oferty X 

89. KRYTERIUM – TERMIN PŁATNOŚCI: 

90. Termin płatności będzie oceniany według następującej formuły:  

Ocena oferty „X” = 
Ilość przyznanych punktów  

x Waga kryterium 
30 

91. Termin płatności będzie oceniany w następujący sposób: za każdy dzień wykonawca otrzyma 1 punkt, a za 

termin płatności wynoszący 30 i więcej dni otrzyma maksymalną liczbę 30 punktów i ta ilość zostanie 

wpisana do wzoru w liczniku. 

92. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców w zakresie ocenianych kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania 

tego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania 

kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, wynikająca z wyliczenia według 

wzoru. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. 

93. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

94. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. 

95. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia. 

96. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 
97. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

98. Zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu, w podanym w ofercie wykonawcy terminie, licząc od daty 

dostawy i dostarczenia faktury VAT. 

99. Pozostałe postanowienia zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

100. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

101. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp. 

102. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. 

103. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  
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c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

104. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

105. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.   

106. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

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

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

107. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

uPzp. 

108. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 

czynności. 

109. Na czynności, o których mowa w pkt 108 SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 

ust. 2 uPzp. 

110. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 

drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

111. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

112. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 110 lub 111 SIWZ 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. 

113. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

114. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  Z  ART. 13  RODO: 

115. 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”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza 

w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8, Tel. 89 715 62 07, Faks 89 715 62 08, E-mail: 

info@szpital-biskupiec.pl; 

 osobą do kontaktu jest inspektor ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowym im. Jana 

Mikulicza w Biskupcu, Tel. 89 715 62 44, E-mail: iod@szpital-biskupiec.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Dostawa implantów i zespoleń ortopedycznych, 

nr sprawy PN13/20; 

 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”;   
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 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie 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.  
 

______________________ 
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą innych 

postanowień umowy  oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** 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. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 Formularz ofertowy (wzór), 

 Formularz cenowy (wzór), 

 Wstępne oświadczenie Wykonawcy (wzór), 

 Oświadczenie Wykonawcy dot. wyrobów medycznych (wzór), 

 Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej (wzór), 

 Projekt umowy, 

 Identyfikator postępowania. 

 

Z A T W I E R D Z I Ł: 

DYREKTOR 

SZPITALA POWIATOWEGO  

im. Jana Mikulicza w Biskupcu 

mgr Marta Maciejewska 

Biskupiec, dn. 28.10.2020 r. 
 


