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Znak sprawy: ZP 10 - 2019 

 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dostawa, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego opartego o: infokiosk z drukarką, 5 wyświetlaczy 
gabinetowych oraz 1 wyświetlacz zbiorczy  

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty 
Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

 

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1145 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
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I. Nazwa (firmy) oraz adres Zamawiającego. 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, 05-400 
Otwock, ul. Bolesława Prusa 1/3 

Fax: 0 22 779 46 71 

E-mail: sekretariat@zozmswia.pl  

Strona internetowa: http://www.zozmswia.pl Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (048) 
22 779-46-71 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: sekretariat@zozmswia.pl   

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:20 (z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy) 

Znak Postępowania: ZP 10 – 2019 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy 
posługiwać się tym znakiem. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  
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III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego opartego o: 
infokiosk z drukarką, 5 wyświetlaczy gabinetowych oraz 1 wyświetlacz zbiorczy. Zamówienie w 
ramach projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 48900000-7 - różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe; 

 30213300-8 – komputery biurkowe;  

 30213100-6 – komputery przenośne; 

 42962000-7 – urządzenia drukujące i graficzne; 

 48813100-1 – elektroniczne tablice informacyjne; 

 30144200-2 – maszyny do wydawania biletów; 

 31682230-1 – graficzne panele wyświetlające. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla poszczególnych zadań. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, 
niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na postawie art. 93 ust. 4 
ustawy Pzp, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje 
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności 
kosztów przygotowania oferty.  

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6-7. 

8. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z 
innowacyjnością lub zatrudnieniem, które związane będą z warunkami udziału w postępowaniu 
lub/i oceną ofert w przyjętych kryteriach. 

9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę 
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018, poz. 917 
z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia.  

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 28/35* dni od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia 
nie może być dłuższy niż 35 dni od dnia podpisania umowy. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji po uzyskaniu przez 
Zamawiającego zgody instytucji finansującej projekt. 

2. Miejsce realizacji dostawy: siedziba Zamawiającego w Otwocku mieszcząca się przy ul. Bolesława 
Prusa 1/3.  

 

*w zależności od złożonej oferty  
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V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, w szczególności dotyczące: 

1) posiadania uprawnień lub kompetencji do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa szczególnych warunków 
udziału w postępowaniu w tym zakresie oraz nie wymaga od Wykonawców złożenia innych 
środków dowodowych niż oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI. Pkt. 2 SIWZ.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000,00 zł. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonał (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ): 

1 Co najmniej jedną dostawę o wartości min. 30 000,00 zł brutto polegającą na 
dostawie i montażu i wdrożeniu infokiosku oraz systemu kolejkowego z drukarką i 
wyświetlaczami wraz z podaniem rodzaju, dat i miejsca wykonania dostawy oraz 
załączeniem dowodów określających, iż dostawa została wykonana należycie 

2. Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg 
formuły: spełnia – nie spełnia. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

4. 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 nim stosunków prawnych.  

5. Zamawiający oceni Wykonawcę oraz 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.  

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
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8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka 
cywilna itd.) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
przetargowe będą zsumowane w celu łącznej oceny. Potencjał podmiotów występujących 
wspólnie powinien odpowiadać zdolności wykonania zamówienia pojedynczego Wykonawcy, co 
oznacza, że warunki określone w rozdział V ust. 1 pkt 2 i 3 ppkt a) powinien spełniać co najmniej 
jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie.  
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia formularza ofertowego, według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert oświadczenie 
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 
ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, składane na 
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Do oferty Wykonawca musi dołączyć Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz oferowanych produktów – 
dokument ma umożliwić dokonanie oceny spełniania przez oferowane rozwiązanie wymagań 
określonych przez Zamawiającego; 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w rozdz. VI. ust. 3 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

6. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 3 niniejszej SIWZ. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 
2 i 3 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji finansowej, zdolnościach technicznych lub 
zawodowych, innych podmiotów, Wykonawca składa wraz z ofertą dowód, że będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienie oraz oceny, 
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów. Dowód określa w szczególności: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego 
podmiotu, (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia, (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dowodem takim jest w 
szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
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a) polisę OC na prowadzenie działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000,00 zł, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy;  

b) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, czy wykonywane były w obiekcie czynnym oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, wg 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 2 i 3 niniejszej SIWZ, 
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, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich 
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których dopuszczalna 
jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, ul. 
Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@zozmswia.pl, a faksem na nr 22 779 46 
71. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 
elektronicznej lub za pomocą faksu wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w rozdz. VII. 6 niniejszej SIWZ. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Pani Karolina Gąsowska, e-mail: k.gasowska@zozmswia.pl, tel. 22 779 20 61 wew. 37. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie akceptuje jakikolwiek innego kontaktu - zarówno z 
Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w 
niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
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VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.  
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IX. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzony w oparciu o SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 

6. Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz 
zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (art. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

10. Poprawki lub zmiany ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 
ofertę. 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, ul. 
Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock 

„Dostawa, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego opartego o: infokiosk z drukarką, 5 
wyświetlaczy gabinetowych oraz 1 wyświetlacz zbiorczy”  

nr sprawy: _____________ 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu _________________ o godz. _______”  

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. Z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. 
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn.. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian 
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 
postępowania. 

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości 
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert. 
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XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock do dnia 
12.08.2019 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale X ust. 
11 SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna przy ul. Prusa 1/3, 05-400 
Otwock, o godzinie 10:30 dnia 12.08.2019 r. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zozmswia.pl, informacje 
dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

  

http://www.zozmswia.pl/
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XII. Opis sposobu obliczania ceny.  

 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym, wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowieniach umowy  
określonych w niniejszej SIWZ, stanowiących Załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku.  
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XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w kryteriach: 

 

a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C 

b)  „Okres gwarancji” – G 

c) „Termin wykonania” – Tw 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny 

C - Łączna cena 
ofertowa brutto 

60 % 60 
                     Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60pkt 
                   Cena badanej oferty 

G – Okres gwarancji 30 % 30 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium okres 
gwarancji:  
 

Gwarancja Ilość punktów 

36 miesięcy 0 punktów 

48 miesięcy 15 punktów 

60 miesięcy i więcej 30 punktów 

Tw –  Termin 
wykonania 

10 % 10 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium termin 
wykonania: 
 

Termin wykonania: Ilość punktów 

35 dni 0 pkt 

28 dni 10 pkt 

RAZEM 100 % 100 ──────────────────── 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + G + Tw 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”, 
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Tw– punkty uzyskane w kryterium „Termin wykonania” 

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie 
łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 
opisanego w tabeli powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie 
zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji. Zamawiający przyzna punkty w 
kryterium „Okres gwarancji” według zasad opisanych w tabeli powyżej. 

6. Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania” dokonana zostanie na podstawie 
zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu wykonania w formularzu ofertowym. Zamawiający 
przyzna punkty w kryterium „Termin wykonania” według zasad opisanych w tabeli powyżej. 

7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).  
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie – podając uzasadnienie faktyczne i prawne – wszystkich 
Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w rozdziale ust. 1 pkt 1 i 4 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może 
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, o którym mowa 
powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

4. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej 
z projektem umowy, załączonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy 

w przypadku, gdy: 
1) wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy, 

2) zmianie przepisów ustawy o VAT – Strony wprowadzą aneksem zapisy dotyczące mechanizmu 
podzielonej płatności, w przypadku konieczności wyodrębnienia odrębnego rachunku 
bankowego dla płatności podatku VAT, 

3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub 
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, 

4) zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zaistnienia innych okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, uniemożliwiających wykonanie 
Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub powodujących nieracjonalność lub niecelowość 
dalszej realizacji Przedmiotu Umowy w całości lub części, 

5) jeżeli wykonanie Umowy w terminie w niej określonym stało się niemożliwe z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy,  

6) gdyby zachowanie dotychczasowej formy lub zakresu było niemożliwe lub niecelowe ze 
względów technicznych, technologicznych lub z innych przyczyn niezasadne albo niemożliwe 
lub, gdyby zaistniała korzystna dla Zamawiającego możliwość zastosowania nowych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub innych rozwiązań informatycznych albo sprzętowych – w 
zakresie formy lub zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, 

7) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian, 

8) wstrzymania produkcji, (której nie można było przewidzieć) określonego sprzętu, pod 
warunkiem, że Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach technicznych, nie gorszych niż te, 
które zostały wyspecyfikowane w pierwotnej ofercie oraz pod warunkiem, że cena sprzętu o 
nowych parametrach technicznych nie ulegnie zwiększeniu, 

9) pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
realizacji Przedmiotu Umowy albo kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy lub pojawienia się 
na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany 
wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej, 

10) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania Umowy, 
jeżeli przyczyny te zostały ujawnione przez Zamawiającego lub Wykonawcę na etapie realizacji 
Umowy, 

11) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości 
zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły 
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością 
ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych). 
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2. Postanowienia ww. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie 
stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu 
faktycznego mających wpływ na realizację umowy.  
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak 
dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
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XVIII. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO):  

1) administratorem danych osobowych jest: 
1)  Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, 
przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach 
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mazovia.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach 
Projektu „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

4) dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Beneficjentowi 
realizującemu Projekt  - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 
Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku, ul. B. Prusa 1/3, 
05-400 Otwock oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu. 
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 
prawa, odbiorcami danych będą także 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 (Pzp), podmioty realizujące badania ewaluacyjne na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta.  Ponadto, dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

6) mam prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO,: 

1) dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji, 
przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. 
Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe. 
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XIX. Spis Załączników  

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy  Załącznik nr 2 

Oświadczenie dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu  Załącznik nr 3 

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  Załącznik nr 4 

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  Załącznik nr 5 

Wykaz dostaw  Załącznik nr 6 

Wykaz oferowanych produktów   Załącznik nr 7 

Istotne postanowienia umowy  Załącznik nr 8 

  

 Z A T W I E R D Z A M 

 
SP ZOZ Szpital 

Specjalistyczny MSWiA 
w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
 

 dnia 02.08.2019 r. 

  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz 
przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 


