
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach sp. z o.o.

 
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290         
Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 34.520.000,00 zł

Świętochłowice,  dn. 03.12.2018 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: …………………………..                                       35/ZA/18

przedmiot zamówienia publicznego: 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Świętochłowicach sp.  z  o.o.  ogłasza  przetarg nieograniczony  na
przeglądy sprzętu medycznego z testami bezpieczeństwa elektrycznego

wymagany czas realizacji zamówienia:   …......           od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.
                                                                          
termin składania ofert:…………………………                                      21.12.2018 r. godz. 10:00

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska
38 Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pokój nr 19.



osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

w zakresie procedury przetargowej:
e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

- Jacek Drażyk

w zakresie przedmiotu zamówienia:
e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

- Stefania Korzeczek

                                 
kryteria oceny ofert: 

cena      -      100%
                

 

postępowanie  prowadzone  jest zgodnie  z  przepisami  art.  4  pkt  8  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) - zwanej dalej Ustawą.

załączniki:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.

2. Wzór umowy - Załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3.

4. Wykaz wykonanych - wykonywanych usług - Załącznik nr 4.



Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział 2. Informacje ogólne

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną:
adres e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Dopuszcza się formę pisemną z możliwością przekazywania pism za pomocą faxu (jednocześnie
oryginał  w  formie  papierowej  należy  przesłać  na  adres  Zamawiającego),  przy  czym  aby
dostarczone w ten sposób pismo było uznane za ważne musi dotrzeć do Zamawiającego przed
upływem terminu – dotyczy w szczególności sytuacji zwracania się Wykonawcy o wyjaśnienie
treści specyfikacji.

nr faxu: 32 245 34 40
3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma (tak drogą

elektroniczną jak i faxem)
4. Wszelką korespondencję w formie pisemnej należy kierować na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pok. 19

5. W niniejszym postępowaniu wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
6. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

a) procedury postępowania: Jacek Drażyk, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
b) przedmiotu zamówienia: Stefania Korzeczek, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Przeglądy sprzętu medycznego z testami bezpieczeństwa elektrycznego.

Opis  przedmiotu zamówienia

Przedmiot  zamówienia  określony  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień  Publicznych  (CPV)
kodami:

50.42.10.00 - 2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

Zakres zamówienia obejmuje 40 pakietów - Załącznik nr 1.

NR OPIS

1 Respiratory

2 Defibrylatory

3 Pulsoksymetry

4 Kardiomonitory I

5 Kardiomonitory II

6 Kardiomonitory III

7 Kardiomonitory IV

8 Kardiomonitory V

9 Aparaty do znieczulania I
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10 Aparaty do znieczulania II

11 Aparaty do znieczulania III

12 Monitor zwiotczenia mięśni

13 Aparaty USG

14 Holtery RR, Holtery EKG

15 Inkubatory

16 KTG

17 Autorefraktometr z keratometrią

18 Spirometry

19 Sterylizator parowy

20 Audiometry

21 Lampy operacyjne

22 Sprzęt i wyposażenie Pracowni Endoskopii I

23 Sprzęt i wyposażenie Pracowni Endoskopii II

24 Aparat do elektrochirurgii

25 Myjka ultradźwiękowa

26 Myjnia endoskopowa

27 Łóżka OIOM i rehabilitacyjne

28 Zestaw do badań psychotechnicznych

29 Bieżnia I

30 Bieżnia II

31 Tonometr bezkontaktowy

32 Frontofokometr

33 Rzutnik optotypów

34 Aparat do znieczulania wziewnego

35 Urządzenie do ogrzewania powierzchniowego pacjenta

36 Urządzenie do badań słuchu

37 Urządzenia do fizjo i fizykoterapii

38 Generator SONOSURG

39 Ogrzewacz płynów infuzyjnych

40 Pompy objętościowe

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia, zwanymi dalej „usługami przeglądu”, są:
 przegląd techniczny aparatury medycznej zgodnie z wymogami producenta
 usunięcie ewentualnych komunikatów wyświetlanych przez aparat po wykonaniu przeglądu
 przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego
 kalibracja (w przypadku, gdy urządzenie wymaga kalibracji)
 wymiana w razie potrzeby elementów zużywalnych (np. filtrów, turbin oraz w określonych

w Załączniku nr 1 do SIWZ przypadkach - akumulatorów)



 przeglądy sprzętu odbywać mają się w godzinach 7:30 – 14:00
Świadczenie  usług  przeglądów odbywać  będzie  się  od dnia  zawarcia  umowy do 31.12.2019 r.
zgodnie ze zleceniami Zamawiającego.
W przypadku zmiany polegającej na zmniejszeniu ilości sprzętu podlegającego przeglądom koszt
wykonania  okresowego  przeglądu  techniczno-eksploatacyjnego  obejmować  będzie  usługi
faktycznie  wykonane  w  okresie  od  dnia  zawarcia  umowy  r.  do  31.12.2019  r.,  bez  roszczeń
Wykonawcy z tego tytułu.
Wykonawca usługi objęte umową wykonywał będzie przy  użyciu własnych narzędzi i materiałów
w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca  każdorazowo  potwierdzi  wykonanie  przeglądu  wpisem  w  książce  paszportowej
sprzętu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 4. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Rozdział  5.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) Nie podlegają wykluczeniu.
b) Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w

ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie:

 posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający  nie  wyznacza  szczegółowego  warunku  w  tym  zakresie.  Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o
braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3.

 posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie
ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie,  wykonał lub wykonuje co najmniej  2 usługi
obejmujące  swoim  zakresem  przeglądy  techniczne  aparatury  medycznej  (tożsamej  lub
zbliżonej co do rodzaju aparaturze wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1).

 dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonywania zamówienia;

Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o dysponowaniu co najmniej jedna osobą
zdolną  do  wykonania  zamówienia  tj.  dysponującą  odpowiednią  wiedzą  i  posiadającą
przeszkolenie z zakresu wykonywania przeglądów i wykonywania testów bezpieczeństwa
elektrycznego  aparatury  medycznej  tożsamej  lub  zbliżonej  co  do  rodzaju  aparaturze
określonej przez Zamawiającego w danym pakiecie (Załącznik nr 1).

 sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający  nie  wyznacza  szczegółowego  warunku  w  tym  zakresie.  Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o
braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3.

2. Jeżeli  jest  to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia,  zamawiający może  na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do



złożenia  wszystkich,  lub  niektórych  dokumentów  potwierdzających,  że  nie  podlegają
wykluczeniu  lub  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione
podstawy  do  uznania,  że  złożone  uprzednio  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia
aktualnych dokumentów.

3. Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie
warunków udziału  w postępowaniu,  brak  podstaw do  wykluczenia  lub  innych  dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa 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.

4. Zamawiający  przewiduje  w niniejszym postępowaniu,  możliwość  dokonania  najpierw oceny
ofert,  a  następnie  zbadanie,  czy  wykonawca  którego  oferta  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

Ocena  spełnienia  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia/nie  spełnia”
w oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach,  jakie  mają  dostarczyć
Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  i wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli  wykonawca  polegać  będzie  na  wiedzy,  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków,  zobowiązany  jest  udowodnić
Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Rozdział 6. Podstawy wykluczenia

1. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę/ów
w następujących przypadkach:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowa-

niu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego ma-
jątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1508 t.j.) lub którego upadłość ogłoszo-
no, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony pra-
womocnym 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. 2017 poz. 2344 t.j.)

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środ-
ków dowodowych, z wyjątkiem przypadku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wy-
roku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnej, chyba że Wykonawca dokonał płatno-
ści należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

c) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku pod-
staw do wykluczenia;

d) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, lub Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego or-
ganu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta pra-
womocnie skazano za przestępstwo:



 o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2018
poz. 1600 t.j.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.
2018 poz. 1263 t.j.),

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2018 poz. 1600 t.j.),

 skarbowe,
 o  którym  mowa  w  art.  9  lub  art.  10  ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach

powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 poz. 769);

Rozdział  7.  Oświadczenia  i  dokumenty wymagane od Wykonawców w celu  potwierdzenia
spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykazania  braku  podstaw  do
wykluczenia  z     postępowania  oraz  potwierdzenia,  iż  Wykonawca  posiada
uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

1. Sporządzony przez Wykonawcę, podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu - Załącznik nr 3.
3. Wykaz wykonywanych/wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług
obejmujących swoim zakresem przeglądy techniczne aparatury medycznej (tożsamej lub zbliżo-
nej co do rodzaju aparaturze wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1) – Załącznik
nr 4.

4. Oświadczenie o dysponowaniu co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj.
dysponującą odpowiednią wiedzą i posiadającą przeszkolenie z zakresu wykonywania przeglą-
dów i testów bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej tożsamej lub zbliżonej co do
rodzaju aparaturze określonej przez Zamawiającego w danym pakiecie Załącznik nr 1.

5. Jeżeli wymagane - pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub kopii poświadczonej no-
tarialnie.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, po-
świadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumen-
tu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 8. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  Wykonawcy

ustanawiają  pełnomocnika  do reprezentowania  ich  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa
w pkt 1.

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.



Rozdział  9.  Korzystanie  z  zasobów  innych  podmiotów  w  celu  potwierdzenia  spełniania
warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdol-
nych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowią-
zany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywa-
niu zamówienia. Z dokumentu zobowiązania musi wynikać w szczególności: zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego pod-
miotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wy-
konawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształce-
nia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wy-
konawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa Rozdziale 5 i 6 SIWZ.

3. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  do-
świadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpo-
wiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę ponie-
sioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie-
udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym  mowa  powyżej,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału
w postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów podstawy  wykluczenia,  Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub eko-
nomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.

6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytu-
ację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu. Wy-
konawca zobowiązany jest również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca
polegał w celu wykazania spełniania tych warunków

Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów,  na  których  zasobach  lub  zdolnościach  finansowych  polega  Wykonawca,  kopie
dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający  będzie  żądał  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna
lub budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.  



Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Rozdział 10. Przygotowanie oferty

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

2. Oferta  winna być złożona z zachowaniem  formy  pisemnej  w  języku  polskim  pod rygorem
nieważności.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku  obcym  należy  składać  zgodnie
z wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Każdy
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona
oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana. 

3. Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia.  Ofertę
należy złożyć na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 wraz z pisemnym oświadczeniem o
zaakceptowaniu warunków umowy zgodnych  ze wzorem stanowiącym  Załącznik nr 2.

4. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oferta   winna   być  podpisana   przez   osoby  uprawnione   do  składania  oświadczeń  woli  
i zaciągania  zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być
dołączone do oferty, o ile  nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

6. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób:  

nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem:

,,Przeglądy sprzętu medycznego z testami bezpieczeństwa elektrycznego - postępowanie nr
35/ZA/18”

7. Złożona  oferta  wraz  z  załącznikami  będzie  jawna,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
do których  Wykonawca  składając  ofertę  zastrzegł  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy),  adresu a
także  informacji  dotyczących  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i
warunków płatności.

8. Dokumenty  zawierające  tajemnicę  przedsiębiorstwa  należy  złożyć  w  nieprzezroczystej
zamkniętej kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową”.

9. W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  wykaże,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa  w rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji
Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

10. W przypadku braku powyższego zapisu, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone
w ofercie są w pełni jawne.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed
upływem terminu  do składania  ofert.  Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu
oferty  należy  umieścić  w  kopercie  opisanej  jak  w  pkt.  6.  Koperta  dodatkowo  musi  być
oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”.

Rozdział 11  .   Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
2. Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
4. Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę.



5. Oferowana  cena  powinna  być  skalkulowana  w  oparciu  o  niniejszą  Specyfikację  Istotnych
Warunków  Zamówienia  i  winna  obejmować  wszystkie  elementy  niezbędne  do  wykonania
zakresu przedmiotu zamówienia.

Rozdział 12. Język postępowania

Postępowanie  jest  prowadzone  w  języku  polskim.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Rozdział 13. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty komisja  przetargowa będzie  kierować się  następującymi
kryteriami:

Kryterium

1. cena 

Waga (%)

100 %

     
         

Oferty nie odrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zamawiający będzie oceniał  według
następujących kryteriów i wag:

Kryterium 
1. cena  brutto – 100%

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt      

 Cena  brutto najniższa wśród ofert 
------------------------------------------- x 100 pkt. 
      Cena  brutto  badanej oferty     

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział 14  .   Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
sp.  z  o.o.,  ul.  Chorzowska 38 – Sekcja  Zaopatrzenia  i  Zamówień  Publicznych  -  pok.  nr  19 w
terminie do 21.12.2018 r. godz. 10:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział 15. Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawia w ofercie:
 oczywiste omyłki pisarskie,
 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
 inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.



Rozdział 16. Termin związania  ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. 

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

Rozdział 17. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie  po wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający na swojej  stronie internetowej
www.zoz.net.pl zamieszcza następujące informacje:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty,  podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo  adres  zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  uzasadnienie  jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie
Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia
postępowania:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
b) cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  jaką

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie-
podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 18. Tryb udzielania wyjaśnień

W zakresie procedury postępowania:
- Jacek Drażyk, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

W zakresie przedmiotu zamówienia:
- Stefania Korzeczek,  e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia.  Zamawiający jest  obowiązany udzielić  wyjaśnień niezwłocznie,  jednak
nie później  niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli  wniosek o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  wpłynął  po
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosków
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.zoz.net.pl.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający
zamieści na stronie internetowej www.zoz.net.pl.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach,  Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  zamieszcza  informację  na  stronie
internetowej www.zoz.net.pl.

Rozdział 19. Klauzula informacyjna RODO

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”, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowi-

cach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, tel.: 32 621 95 35, adres e-mail: se-
kretariat@zoz.net.pl;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontakto-
wać w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 pod adresem poczty elektronicznej: m.czyzycka@zoz.net.pl
 pisemnie na adres siedziby Administratora

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwią-
zanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeglądy sprzętu medyczne-
go z testami bezpieczeństwa elektrycznego, nr 35/ZA/18 prowadzonym w trybie przetargu nie-
ograniczonego nieobowiązkowego, zgodnie z zapisami art. 4 pkt 8 Ustawy PZP;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zosta-
nie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
2018 poz. 1330);  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów za-
kładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;  

7. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. 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 da-

nych 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;

9. 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;
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 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.

Świętochłowice, dnia  13.12.2018 r.

Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdził:
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