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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  o
wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.).
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych wg pakietów: 

Pakiet nr 1     Jednorazowe majtki i   
pieluchomajtki dla 
dorosłych

Pakiet nr 2  Jednorazowe pieluchy dla 
niemowląt

Pakiet nr 3   Podkłady higieniczne  
jednorazowe

Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone są w 
Załącznikach nr 1 ÷ 3 do SIWZ. 
2) Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (pakietów), co oznacza możliwość 
składania ofert częściowych na dowolną ilość części (pakietów). 
3) Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych 
przez siebie części (pakietów). 
4) Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział pakietów. 
5) Brak jakiejkolwiek pozycji (parametru wymaganego) w oferowanym załączniku lub oferowanie 
asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów określonych w SIWZ będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty. 

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 33140000-3 - Materiały medyczne 
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ROZDZIAŁ IV. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych  
zadań (pakietów) od 1 do 3 - poszczególnych części zamówienia. Każdemu z wykonawców 
przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie zadań (pakietów). 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
4. Oferta na wybrane i oferowane przez wykonawcę zadania (pakiety) musi posiadać pełny 
asortyment. 
5. Brak jakiejkolwiek pozycji w oferowanej części lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia 
wymaganych parametrów lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumnach 
formularzy cenowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
6. Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z późn. zm.) 
7. Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia/ przydatności do użycia/ nie
był krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 
8. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w
zamówieniu w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 
9. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp 
zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

ROZDZIAŁ V. USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 
ZAMÓWIENIA. 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych 
zamówień zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach określonych w 
projekcie umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na 
własny koszt i na własne ryzyko do Apteki Szpitalnej. 

3. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia 
dostarczenia faktury. 

4. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 
godz. 8.00 do godz. 14.00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

5. Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na 

warunkach określonych w niniejszej umowie. 
7. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie 

Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw. 
8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad 
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ROZDZIAŁ VI. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania 
umowy.

ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
                             PODSTAW WYKLUCZENIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
          a) nie podlegają wykluczeniu, 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez   
zamawiającego w ogłoszeniu o  zamówieniu i SIWZ. 

         c) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy   
             Pzp. 

2. Warunki udziału w postępowaniu. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z

postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 
(obligatoryjne podstawy wykluczenia). 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

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

3.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

ROZDZIAŁ VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
                              POTWIERDZAJĄCYCH   SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
                              POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu    
zamawiający żąda następujących dokumentów: 
1.1. oświadczenia wykonawcy w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - 
Załącznik nr 5a i 5b do SIWZ. 

1.2. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy   
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
1.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni   od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, 
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przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ 

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
     Zamawiającego na wezwanie należy złożyć: 
a) Powiadomienia/Zgłoszenia lub Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzający,
   że oferowany przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest jako wyrób medyczny i jest 

dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju zgodnie z ustawą o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z późn. zm.)  

b) katalogów, folderów zaoferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim potwierdzające 
wymagane parametry świadczące o chłonności . Z dołączonego opisu/folderów/katalogu musi 
jednoznacznie wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w 
SIWZ. 

    a) próbki dla Pakietu nr 1 – po 5 szt z poz. 1, 2,3 
    b) próbki dla Pakietu nr 2 – po 3 szt z poz.1, 2, 3, 4, 5 
    c) próbki dla Pakietu nr 3 – z poz. 1,2 po 5 sztuk 

3. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 
3.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
       wskazanym przez  zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych 
       warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że 
     wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki  udziału w postępowaniu.                 
      Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5a i 5b do SIWZ. 

3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
       składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
       potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
       wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
        udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów   
       potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 3.4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa    
        wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie  
        krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 
        potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 
        oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw 
        wykluczenia. 

3.5. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić   
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       wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje  
       lub dokumenty w tym zakresie. 

       3.6.  Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
                z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. 
3.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy   
        wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów,  
        które każdego z nich dotyczą. 
       3.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
       3.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język  
               polski. 
3.10. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe  
        pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
        wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
        konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 3.11.  Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
             dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 
 3.12. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
             zamawiającego, może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
             zakresie. 

              3.13. 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. 

ROZDZIAŁ IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie 
używanych w handlu międzynarodowym. 
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
Oferta, w tym dokumenty stanowiące jej treść muszą być podpisane własnoręcznym 
podpisem, za pomocą którego można zidentyfikować osobę podpisującą ofertę. Brak 
możliwości identyfikacji osoby podpisującej będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w 
ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 
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9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 
10. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony. 
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne 
opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na:
 „DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ” 

– postępowanie nr 24/ZA/20
Nie otwierać przed 01.10.2020 r. g. 815

13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 
Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opa-
kowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na: 
„DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH” 

– postępowanie nr 24/ZA/20
Nie otwierać przed 01.10.2020 r. g. 815

                                       Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

15. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do repre-
zentowania wykonawcy. 
16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, okre-
ślając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej ko-
percie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na: 
„DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH” 

– postępowanie nr 24/ZA/20
Nie otwierać przed 01.10.2020 r. g. 815

                      Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

17. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wyko-
nawcy. 

18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostęp-
niane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przy-
padku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adre-
su, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warun-
ków płatności zawartych w jego ofercie. 
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ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI . 

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wy-
borem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 li-
stopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2019 
poz. 123 z późn. zm.). 
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz in-
formacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumie-
niu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żąda-
nie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania - ten rodzaj komunikacji nie doty-
czy wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 
W TREŚCI PRZESŁANEJ WIADOMOŚCI NALEŻY WSKAZAĆ OZNACZENIE I NAZWĘ 
POSTĘPOWANIA, KTÓREGO DOTYCZY ORAZ NAZWĘ WYKONAWCY ALBO DOWOL-
NE OZNACZENIE POZWALAJĄCE NA IDENTYFIKACJĘ WYKONAWCY. 
3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 
4. Treść niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego www.zoz.net.pl
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Zamawiający udzieli 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.
7. 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.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SIWZ oraz inne informacje związane z
niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie
internetowej www.zoz.net.pl
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na  swojej
stronie internetowej www.zoz.net.pl

ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
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ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
2. 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 związa-
nia ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o ozna-
czony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 
3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi 
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

ROZDZIAŁ XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. 
    ul. Chorzowska 38, budynek Administracji, budynek D, sekretariat, parter.

b) termin składania ofert: do dnia: 01.10.2020 r. o godz. 8 00

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona
numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca
może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
 w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 07:25 do 15:00. Dni pracy Zamawiającego: od ponie-
działku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno-
ści zawartych w ofertach.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wska-
zane w SIWZ lub opisane inaczej niż określił Zamawiający w SIWZ.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
    z wykonaniem zamówienia oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego.
2. Opis sposobu obliczenia ceny został wskazany w formularzach - asortymentowo cenowych sta-
wiących załączniki do SIWZ. 
3. Wszystkie kwoty podawane w ofercie tj. ceny jednostkowe jak i wartość oferty winne być wyra-
żona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania - poni-
żej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 
4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 
6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Za-
mawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zama
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wiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

ROZDZIAŁ XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIERO-
WAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

KRYTERIUM OCENY 
Cena - 100% 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta speł-
nia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

 ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DO-
PEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą - nie wcześniej niż 5 dni od dnia przeka-
zania informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi posta-
nowieniami, a stanowiącymi wzór umowy - Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 

2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umo-
wa nie jest dołączona do oferty. 

3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru 
konsorcjum: 
1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 
2) cel zawarcia umowy, 
3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rę-
kojmi), 
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wy-
konanie umowy, 
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego człon-
ków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, będzie to 
uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zwarcia umowy. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie za-
mówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust.1 Ustawy. 
6. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do 
podpisywania umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się
do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy. 
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7. Brak zwrotu podpisanych umów w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania zostanie potrak-
towane jako uchylanie się od podpisania umowy, co upoważnia Zamawiającego do zastosowania 
art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ XVII. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

 ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGU-
JĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której za-
rzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żąda-
nie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu. 
4. 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. Do-
mniemywa 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. 
5. 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 Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku 
gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Pzp. 
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Pre-
zesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a 
jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępo-
wania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść 
jednej ze stron. 
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy 
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
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11. W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVIII w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych  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:
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: sekre-
tariat@zoz.net.pl;
2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  z  którym  może  się
Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący spo-
sób:
• pod adresem poczty elektronicznej: iodo@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: 
„DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH” Oznaczenie postępowania: 24/ZA/20, 
prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zosta-
nie  dokumentacja postępowania  w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r.Poz. 1843 t.j), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryj-
nej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania  archiwów zakłado-
wych, 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 postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wy-
nikają 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:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(1);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(2);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (3);

d) 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:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
1) Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, w skazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
3) Zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w rat. 18
ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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