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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 

Nazwa części SIWZ Nr strony/zał. 

Instrukcja dla Wykonawców 1-13 
Wzór Formularza Oferty 
Parametry techniczne – załącznik do oferty 
Oświadczenie Wykonawcy  
Oświadczenie o przynależności  do grupy kapitałowej 
Wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego - RODO  
Wzór umowy 
Opis przedmiotu zamówienia 
 

Zał. Nr 1 
Zał. Nr 1a 
Zał. Nr 2 
Zał. Nr 3 
Zał. Nr 4 
Zał. Nr 5 
Zał. Nr 6 
 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

I. Zamawiający 
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE  
05-830 NADARZYN, UL. SITARSKICH 3   
Regon: 017185354;   NIP: 534-21-45-477   
Telefon: 022 729-81-28;  fax: 022 739-79-19   
Strona internetowa: zoznadarzyn.pl    
 

 

  
II. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10  ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) – Pzp. 
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. Poz. 1843) Pzp. 
2)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 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) wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 

z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1993); 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2453). 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:      

33112200-0 Aparaty ultrasoniograficzne  
 

1. Przedmiotem  zamówienia  w  przetargu  nieograniczonym  jest : Zakup  oraz  dostawa nowego 

aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Nadarzynie. 
2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne dla aparatu ultrasonograficznego określa - opis przedmiotu 

zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ. 
3. Dostawa i montaż aparatu ultrasonograficznego wraz z bezpłatnym przeszkoleniem minimum 2 

wskazanych pracowników Zamawiającego. Dostawa i montaż nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. 

Nadarzyn ul. Sitarskich 3. Zamawiający wymaga, aby przeszkolenie personelu nastąpiło w terminie 

wcześniej uzgodnionym przez Strony. Wykonawca dodatkowo zapewni 2 miejsca szkoleniowe (na kursy 



 

z wybranej przez Zamawiającego dziedziny) w specjalistycznym ośrodku dydaktycznym diagnostyki 

USG (organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne lub posiadających akredytację 

PTU). 

4. Zamawiający wymaga aby aparat był fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018 rok.  
5. Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe, drobne naprawy dokonywane były w siedzibie 

Zamawiającego. W przypadku konieczności zabrania sprzętu -  na czas naprawy Wykonawca zapewnia 

aparat zastępczy.  Ponadto Zamawiający wymaga, aby w czasie trwania gwarancji zapewnione były  

nieodpłatne świadczenia serwisowe, w tym min. 1 raz w roku przegląd gwarancyjny potwierdzony 

pisemną opinią na temat sprawności technicznej aparatu.  

6. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględnić koszt transportu aparatu ultrasonograficznego do 

siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem) 

należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z osobą wskazaną w umowie do kontaktu. 
7. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze 

szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 
8. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia i udzieli Zamawiającemu gwarancji na aparat, 

głowice oraz akcesoria min. 24 m-cy. Wykonawca zagwarantuje 10 letni okres pełnej, odpłatnej obsługi 

pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych jak również materiałów zużywalnych.  
9. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy przedmiotu zamówienia. 
10. Termin dostawy 14 dni od daty zawarcia umowy. 
11.Komplet dokumentacji: instrukcje dotyczące eksploatacji aparatu ultrasonograficznego, karta 

gwarancyjna, certyfikaty zgodności CE, autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję,  instrukcja 

obsługi,  itp. w języku polskim. 
12. Czas reakcji serwisu max. 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia. 
13. Wykonawca oświadcza, że urządzenia są dopuszczone do obrotu i użytku na terenie RP, zgodnie z 

wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U z 2020r., poz. 186.) 
13. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
14. Wszystkie wskazane w SIWZ i załącznikach znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy 

rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrażeniem „lub równoważny”. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – 

art. 30 ust. 5 Pzp (np. materiały, urządzenia), tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne – 

co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w SIWZ. 

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 14 dni od daty zawarcia umowy. 
 

V. OFERTY CZĘŚCIOWE/WARIANTOWE  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

 

VI. PODWYKONAWSTWO 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego 

nastąpi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  
 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: 
1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 
2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych w art.24 ust.5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.    
 



 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu: 
 

1) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania 
przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. 
 

2) sytuacja finansowa lub ekonomiczna: 
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 
 

3) zdolność techniczna lub zawodowa: 
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 
 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

/na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ/ zawierające informacje wstępnie potwierdzające 

spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia określonych w rozdz. VII SIWZ.  
 

2. Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 

terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

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

Wykonawca może złożyć dokumenty /dowody/ bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ.  
 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w art. 

24aa ustawy, i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 
 

1)  potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 
 

a)  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 

b)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 
 

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

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



 

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

d)   oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności; 
 

e)  oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 
 

f)  oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716);  
 

Wzory  ww.  oświadczeń zamawiający prześle wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej 

wraz z wezwaniem, o którym mowa w ust. 3.  
 

 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie najwyżej oceniona każdy z Wykonawców 

składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz oświadczenia i dokumenty  

w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy. 
 

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 SIWZ, ppkt 1 lit. a-c składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert),  
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).    
5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  

w ust. 5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,  

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu  

na  siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy 

wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 5.1.  
 

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

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma  siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu.  
 

 

7. 1. Informacje o formie składania oświadczeń i dokumentów. 
1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zawierające informacje 

wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku 

informacyjnego zgodnie z RODO (załącznik nr 4 do SIWZ) 
 



 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać 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) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VIII 

ust.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców. 
 

4) 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). 
 

5) Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 

były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
 

6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w rozdz. VIII ust. 3 i 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
 

7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. 

VIII ust. 3 i 5, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 
 

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

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 

9) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale.  
 

10) Dokumenty oraz uzupełnione dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
 

11) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  
 

7.2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia, o 

którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności nie 

podlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia 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. 



 

 

7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 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. 
 

7.4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego 

oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 
 

7.5. 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. 
 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
2) Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres 

umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się  

o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są 

uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo to powinno 

być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 
1. Wszystkie informacje i dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zamieszczane będą na 

stronie internetowej:  www.zoznadarzyn.pl 

2. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

drogą elektroniczną a jeżeli jest to niemożliwe to  faksem lub pisemnie. Każda ze stron niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Pytania i wnioski Wykonawców muszą być skierowane na adres:  
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE  
05-830 NADARZYN, UL. SITARSKICH 3   
Nr faksu 22 739-79-19; mail: mbienkowski@zoznadarzyn.pl;  
przekazane Zamawiającemu zgodnie z formą i sposobem postępowania określonym w ust. 1. 
4. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne 

przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia. Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie 

internetowej.   
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informacja o terminie zebrania zostanie 

zamieszczona także na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ. Zamawiający 

sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz 

odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy 

niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a także zamieści na stronie 

http://www.bip.nadarzyn.pl/
mailto:mbienkowski@zoznadarzyn.pl


 

internetowej, na której został opublikowany SIWZ. 
 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 
Michał Bieńkowski.  
 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.  
 

1. Przygotowanie oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 
2) Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi 

składający ofertę. 
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

  4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 

przepisami prawa.  
5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 

należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy 

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, 

powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
6) Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem – załącznik nr 1 i załącznik nr 1A i zawierać 

wszystkie wymagane oświadczenia/załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
  7) Oświadczenia powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 

dane. 
8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę.  
9) Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. 
10)    Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty.  
11)    Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
12)    Opakowanie z dyspozycją zmiany lub wycofania oferty musi być dodatkowo oznaczone słowami 

„Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”. 
13)    Do dyspozycji zmiany lub wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że 

osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do właściwie złożonej dyspozycji wycofania oferty, 

zamawiający otworzy ofertę.   
 

2. Zawartość oferty - kompletna oferta musi zawierać: 
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i załącznik nr 1A do 

niniejszej SIWZ, 
2) oświadczenie Wykonawcy według załącznika nr 2 do SIWZ, 
3) oświadczenie Wykonawcy zgodne z RODO według załącznika nr 4 do SIWZ, 
4) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

- oświadczenia złożone przez każdego z Wykonawców sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 
- dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 



 

 

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 
3.1. Zgodnie z treścią art.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie 

(oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
3.2. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien 

umieścić w nieprzezroczystej oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty.  
 

4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE   
05-830 NADARZYN, UL. SITARSKICH 3   
2) Oznakowane następująco: „Oferta na: ZAKUP ORAZ DOSTAWĘ  NOWEGO APARATU 

ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE – nie otwierać przed dniem 2020-05-08 do godz. 10.10”  
 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Miejsce składania ofert:   
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nadarzynie, 05-

830  NADARZYN, UL. SITARSKICH 3 (REJESTRACJA) do dnia 2020-05-08  do godz. 10.00.   
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do 

wniesienia protestu.  
2. Miejsce otwarcia ofert:  
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nadarzynie, 05-

830 NADARZYN, UL. SITARSKICH 3 (BIURO piętro II) dnia 2020-05-08 o godz. 10.10.   
 

3. Otwarcie ofert 
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację  

o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji; 
3) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności; 
4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia 

ofert, o których mowa w ust. 1 i 3. 
 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena oferty ma charakter ryczałtu i zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny wynagrodzenie 

Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu przez czas realizacji umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem należnego podatku VAT - jeżeli 

występuje. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną. 
4. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 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 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
10. W przypadku, o którym mowa w art.91 ust. 3a pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do 



 

ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który 

zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
 

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE  

ROZLICZENIA  
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XVII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT  
1. Kryteria oceny ofert  
1) Cena  -  60 %  
2) Okres udzielonej gwarancji - 40%  
  
2. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty.  
1) Wartość punktowa kryterium nr 1) – „cena” obliczona według wzoru:    
Cena najniższa / cena oferty badanej x 100 x 60 %  
  
2) Wartość punktowa kryterium nr 2) – „okres udzielonej gwarancji” obliczona według wzoru:    
Okres udzielonej gwarancji oferty badanej / najdłuższy zaoferowany okres gwarancji x 100 x 40 %  
 

UWAGA: 
Minimalny okres udzielonej gwarancji 24 miesiące.  Maksymalny okres udzielenia gwarancji 36 

miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 36 miesięcy dla celów przyznania punktacji w niniejszym 

kryterium zostanie przyjęta wartość 36 miesięcy, a w umowie wpisany zostanie okres wynikający z 

oferty.   
 
3) Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów kryteriów nr 1) i 2). 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 
 

4) Ocena  ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny  
Ofert (dla każdej Części oddzielnie).  Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  otrzyma  

maksymalną  liczbę  punktów. Pozostałym  ofertom,  wypełniającym  wymagania  kryterialne  przypisana  

zostanie  odpowiednio  mniejsza (proporcjonalnie  mniejsza)  liczba  punktów.  Wynik  będzie  

traktowany  jako  wartość  punktowa  oferty.  
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną.  
 

 

XVIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OMYŁEK 
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany  

w jej treści.  
2. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

    W przypadku rozbieżności zapisu ceny ofertowej brutto przedstawionej liczbowo i słownie,   

    Zamawiający uzna za cenę oferty zapis liczbowy, dokonując odpowiedniej poprawy zapisu słownego, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

 w treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

3. Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w pkt. 2c, oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie udzieli żadnej 

odpowiedzi, to „milczenie” zostanie uznane za jego zgodę na poprawienie omyłki.  
 

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 



 

PUBLICZNEGO  
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. 
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana. 
3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta,  
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 

2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze.  
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy na warunkach wynikających z SIWZ,  Zamawiający może wybierać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 
 

XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XXI. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
XXII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

XXIII. WARUNKI UMOWY 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu  
     widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 

oraz danych zawartych w ofercie.  
3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5  do niniejszej SIWZ. 
4. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

1.    wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów 

       podatkowych, 

2. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. 

3. Zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia się nowych 

interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.  

 

5. Strony oświadczają, że znane im jest i stosują w swojej działalności rozporządzenie 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 przepływy takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną  w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1764 i z 2017 r. poz. 933), która podlega udostępnieniu w trybie 

tej ustawy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa  

w zdaniu poprzedzającym, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych. 

7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Kodeks cywilny.              
 

XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 



 

 

1. Informacje ogólne. 
Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

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

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 
 

2. Środkami ochrony prawnej są: 
a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 
 

3. Odwołanie 
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

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

na podstawie ustawy.  
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ciągu 5 dni od dnia przesłania 

informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
3) 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. 

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w Rozdziale 2  ustawy Pzp. 
 

4. Skarga do sądu. 
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały  

w Rozdziale 3 ustawy Pzp.  
 

XXV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie  wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest 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; w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, wraz 

z wyjaśnieniem powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający 

uznał za niewystarczające;  
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 
4) unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust.1  pkt 1 lub 4 na stronie internetowej oraz 

na tablicy ogłoszeń. 
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 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, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn  

informuje, że:  
− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Dyrektora 

SPGZOZ Nadarzyn 05-830 NADARZYN, UL. SITARSKICH 3  Regon: 017185354;   NIP: 534-

21-45-477  Telefon: 022 729-81-28;  fax: 022 739-79-19  Strona internetowa: zoznadarzyn.pl    
− Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- iod@zoznadarzyn.pl   



 

− Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
− Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  

na administratorze, wynikający z przepisów prawa, nakładający obowiązek realizacji konkretnego 

zadania.  
− Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania,  

a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania. 
− Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami 

dotyczącymi archiwizacji. 
− Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze 

źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób 

fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych. 
− Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 

innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe 

są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających 

uprawnienia do ich przetwarzania. 
− Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 
- ich sprostowania, 
- ograniczenia ich przetwarzania, 
- usunięcia, 
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu. 

− W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo 

do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 
− Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
− Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
Wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego - RODO - stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 
 

XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Zasady udostępniania dokumentów  
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 

postępowania z wyjątkiem załączników do protokołu, które są jawne po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub 

informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę.  
 

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1)  Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek złożony zgodnie z formą porozumiewania 

   się stron określoną w ust. IX niniejszej SIWZ; 
2)  Zamawiający niezwłocznie wyznacza termin i miejsce udostępniania dokumentów; 
3) bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,  

  w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać  

     za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert, 
4) Dokumenty zostaną udostępnione w obecności przewodniczącego/członka/sekretarza  

     Komisji przetargowej; 
5)  Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego  
     urzędowania. 


