
Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej: Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż sprzętu medycznego i pierwszego

wyposażenia dla zadania pn.: „Modernizacja Oddziału Pediatrii”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 615284-N-2018 z dnia 2018-09-12 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 29735900000, ul. ul. Niekłańska 42484 ,

03924 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 098 403, e-mail zp@nieklanska.pl, faks

225 098 404.

Adres strony internetowej (URL): www.nieklanska.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.nieklanska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

1) Ofertę (formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i

zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zabezpieczone w sposób, który uniemożliwia

bezśladowe otwarcie (np. podpisane na wszystkich połączeniach).

Adres:

Dział Zamówień Publicznych, Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny
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Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres: 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24; budynek F, II

piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i

montaż sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia dla zadania pn.: „Modernizacja Oddziału Pediatrii”

Numer referencyjny: RZP-64/MS/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i

montaż sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia dla zadania pn.: ”Modernizacja Oddziału Pediatrii"

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45215140-0

33100000-1

33192000-2

39151000-5

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-10-30

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f9a5242...

5 z 21 12.09.2018, 12:11



II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) Wykonał co najmniej 1

robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem modernizację oddziału szpitalnego lub części obiektu w

placówce ochrony zdrowia w czynnym obiekcie o wartości brutto nie mniejszej niż 5.000 000,00 zł.,

wykonanej/nych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,

na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty oraz b) co najmniej 2

dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia o wartości brutto nie mniejszej niż 1.700 000,00 zł. każda

wykonanej/nich, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej/nych w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
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zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2)

Wykonawca spełni warunek poprzez złożenie oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w

Załączniku Nr 8 do SIWZ wskazując osoby do pełnienia funkcji: Kierownika robót budowlanych -

Ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego, z minimum 5-cio letnim okresem doświadczenia w kierowaniu robotami. Kierownika

robót sanitarnych - Ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

instalacji sanitarnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z minimum 5-cio letnim okresem

doświadczenia w kierowaniu robotami. Kierownikiem robót elektrycznych - Ważne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego, z minimum 5-cio letnim okresem doświadczenia w kierowaniu robotami.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP :

1) Zgodnie z art. 26 ust. 2 uPzp Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej złoży, w

terminie 5 dni od otrzymania wezwania, oświadczenia i dokumenty wymienione poniżej potwierdzające

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do

wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia: - w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 uPzp (tzw. obligatoryjnych podstaw wykluczenia), Wykonawca przedstawi dokumenty określone

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.

U. z 2016 r. poz. 1126), tj.: a) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenia 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 spłat tych należności;–

oryginał ; b) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.

U. z 2017 r. poz. 1785) - oryginał; c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; d)

oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne – oryginał. - w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 uPzp (tzw.

fakultatywnych podstaw wykluczenia), Wykonawca przedstawi dokumenty określone w
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rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.

U. z 2016 r. poz. 1126), tj.: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24

ust. 5 pkt 1 uPzp; b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający,

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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8

uPzp; c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający,

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 – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp;

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POS TĘPOWANIU:

e) wykaz zawierający, co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem modernizację

oddziału szpitalnego lub części obiektu w placówce ochrony zdrowia w czynnym obiekcie o wartości

brutto nie mniejszej niż 5.000 000,00 zł., wykonanej/nych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
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szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty oraz wykaz zawierający co najmniej 2 dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia o

wartości brutto nie mniejszej niż 1.700 000,00 zł. każda wykonanej/nich, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanej/nych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane z załączeniem dowodów

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej

SIWZ. f) wykaz osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem

stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

8.3. Dokumenty składane na wezwanie: a. Dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty

zakwalifikowane, jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach

medycznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz.211 ze zm.) posiadają odpowiedni Certyfikat CE,

Deklarację zgodności lub Deklarację zgodności ze znakiem CE oraz dokument potwierdzający

dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający

dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego

do używania na tym terytorium; b. W przypadku, gdy następuje pierwsze udostępnienie na terytorium
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państwa członkowskiego wyrobu gotowego do użycia w celu jego używania zgodnie z przewidzianym

zastosowaniem (wprowadzenie do używania), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia

dokumentów wymaganych ustawą o wyrobach medycznych, o wprowadzeniu wyrobu do używania. c.

W przypadku asortymentu wskazanego w Załączniku nr 2 Formularz asortymentowo – cenowy, które

nie podlegają w/w przepisom Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie

dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia z

wyłączeniem następujących pozycji: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 39,

40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83, 84, 85, 86,

89, 90, 91-3, 91-4, 91-5, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 116, 117,

118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131-1, 131-2, 132, 133, 134 oraz 135 od

135-1 do 135-56. d. Dokumenty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 2 –część

B Formularzu asortymentowo-cenowym. e. Oświadczenie, że Wykonawca wraz z dostawą sprzętu

medycznego dostarczy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego

przedstawiciela do wykonywania czynności między innymi: obsługi serwisowej, przeglądów, kontroli

itp. zgodnie z Rozdz.11 art. 90 ustawy z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.

U. z 2017 poz. 211 z późn. zm.) – Wykaz należy dostarczyć wraz z dostawą – Załącznik Nr 9. f.

Oświadczenie o posiadaniu wykazu dostawców określonych przez wytwórcę części zamiennych,

zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych dla przedmiotu zamówienia - Wykaz należy dostarczyć

wraz z dostawą – Załącznik Nr 10. g. Oświadczenie zgodności parametrów sprzętu i wyposażenie z

wymaganiami Zamawiającego - Załącznik Nr 11. h. Dokumenty potwierdzające warunki graniczne tj.

np. karty danych technicznych, aktualne katalogi ze zdjęciami oraz dokumenty wskazane w Załączniku

Nr 2 część B – Formularzu asortymentowo-cenowym. i. Certyfikat Oeko Tex (dotyczy wszystkich

materacy) j. Atesty higieniczne (dotyczy pianek poliuretanowych) k. Karty danych technicznych lub

inne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające odporność na mycie i działanie środków

dezynfekcyjnych dla pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35-1, 35-2, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 501, 51, 52, 53, 54, 55, 57,

58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 91-1, 91-2, 91-3, 91-4, 91-5, 92, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109,

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131-1,

131-2, 132, 133, 134, 135 od 135-1 do 135-56. l. Dla sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia i

sprzętu komputerowego katalogi lub karty produktu lub inny dokument ze zdjęciem lub rysunkiem m.

Certyfikat ISO 9001: 2015 lub równoważny dla producenta (dotyczy łóżek i materacy) n. Pozytywne
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badanie na niepalność materiału (dotyczy wszystkich materacy) o. Opinia laboratoryjna wydana przez

uprawniony do tego podmiot potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów

pokrowca materaca lub tkaniny, z której jest wykonany. p. Na sprzęt medyczny i aparaturę medyczną

aktualne polskie lub obowiązujące w UE świadectwa/certyfikaty, dokumenty dopuszczeniowe do

stosowania w placówkach ochrony zdrowia. q. Atest higieniczny PZH na zlewy, umywalki i armaturę

dopuszczający do stosowania w placówkach ochrony zdrowia r. Atest higieniczny PZH na meble, jako

wyrób dopuszczony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia s. Dokumenty dotyczące Sprzętu

komputerowego 1. Deklaracja CE; 2. Obowiązujący Certyfikat ISO 9001 dla producenta; 3. Certyfikat

ISO 14001 dla producenta sprzętu; 4. Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft,

potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z ww. systemem operacyjnym

(wydruk ze strony Microsoft WHCL); 5. Głośność jednostki centralnej w/g normy ISO 9296 (bez

nośników maks. 27 dB (oświadczenie producenta lub inny dokument potwierdzający spełnienie

wymogu); 6. Katalog lub karta produktu lub inny dokument t. Deklaracja Zgodności potwierdzająca

spełnienie norm i dyrektyw dotyczących urządzeń elektrycznych – dotyczy poz. 30 UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest na składanych na wezwanie dokumentach oraz katalogach ze zdjęciami

zaznaczyć rodzaj i pozycję odpowiedniego asortymentu zgodną z Formularzem asortymentowo –

cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentu wymienionego w ust. 2 pkt. 2 ppkt. 1 tiret pierwszy lit. c niniejszego rozdziału –

składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp – wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) zamiast dokumentów

wymienionych w ust. 2 pkt. 2 ppkt. 1 tiret drugi lit. a, b i c niniejszego rozdziału – składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że: 1. nie zalega z uiszczaniem 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– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert. 4) 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 pkt 3 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osoby. Terminy do wystawienia oświadczeń stosuje się odpowiednio jak w przypadku dokumentów

które oświadczenia te zastępują. 5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt. 2 ppkt. 1 tiret pierwszy lit. c niniejszego

rozdziału, składa ten dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju,

w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadkach

określonych w art. 22a uPzp (poleganie na zasobach innych podmiotów oraz dotyczące

podwykonawców) Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty dotyczące Podwykonawcy, o których

mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 do 4 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie

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

zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w zakresie nie szerszym niż są wymagane od

Wykonawcy oraz Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących

Podwykonawcy określonych w § 9 ust. 3 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w zakresie nie szerszym niż są

wymagane od Wykonawcy. Oświadczenia należy złożyć w oryginale, natomiast 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
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W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego, wszelkie dokumenty mogą być podpisywane i poświadczane za

zgodność z oryginałem przez tego pełnomocnika. 4) Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika

zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem

przez osobę uprawnioną do reprezentowania go. Z treści pełnomocnictwa musi jasno i bez wątpliwości

wynikać zakres umocowania pełnomocnika do podejmowanych w imieniu Wykonawcy czynności. 7)

Pozostałe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 8.1. Dokumenty składane do

oferty: a. kopia dowodu wniesienia wadium (informacyjnie); b. w przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 uPzp (spółki cywilne, konsorcja) –

pełnomocnictwo wyznaczające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie

przedmiotowego zamówienia publicznego (jeżeli Wykonawca jest w takiej sytuacji); w pozostałych

przypadkach – jeżeli pełnomocnictwo jest stosowane. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie

określać zakres umocowania – kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez

osobę uprawnioną do reprezentowania go.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 200.000,00 zł (słownie:

dwieście tysięcy złotych); 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe

informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ w Rozdziale V.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
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katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f9a5242...

15 z 21 12.09.2018, 12:11



dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja na wyposażenie i pozostały asortyment z wyjątkiem sprzętu komputerowego

(wymagane nie mniej niż 24 miesiące) dotyczy poz. od 1 do 123 oraz poz. 135.1 – 135.56
25,00

Gwarancja na wykonane roboty budowlane (wymagane nie mniej niż 36 miesięcy) 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f9a5242...

17 z 21 12.09.2018, 12:11



Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2) W warunkach określonych w art. 144 ust. 1 uPzp Strony dopuszczają możliwość zmian w umowie

jedynie w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy

Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych

istotnych zmian umowy. Wprowadzenie powyższej zmiany wymaga podpisania aneksu za zgodą obydwu

Stron. 3) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących

przypadkach: a) zmiana stron umowy na zasadach określonych w kodeksie Cywilnym; b) zmiana osób, o

których mowa w umowie –odpowiedzialnych za realizacje umowy po stronie Zamawiającego i

Wykonawcy – powyższa zmiana nie wymaga Aneksu a jedynie pisemnego powiadomienia; c) zmiana osób

wskazanych w Załączniku nr 8 do niniejszej umowy - powyższa zmiana nie wymaga Aneksu a jedynie

pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego; d) zmiana osób wskazanych w Załączniku nr 9 do

niniejszej umowy - powyższa zmiana nie wymaga Aneksu a jedynie pisemnego powiadomienia; e) zmiana

asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposażenia obiektu, na asortyment inny (typ, model) o

parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wykazany w umowie, w przypadku niemożności

dostarczenia tego asortymentu z uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego

modelu/typu lub inne obiektywne okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania

ofert, z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu; f) gdy łączna wartość zmian

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od

15% wartości zamówienia określonej w umowie; g) zmiana urzędowa stawki podatku VAT, przy czym
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zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w

życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT) h) zmiana wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na przepisów ustawy z

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (zgodnie z art.142 ust.5 ustawy

Prawo zamówień publicznych); i) zmiana zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

(zgodnie z art.142 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). j) konieczność wprowadzenia zmian

wynikających z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, niezależnych od woli stron w tym terminu wykonania umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-27, godzina: 09:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
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przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

11) Informacja dotycząca ochrony danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o

Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital

Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa, 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z

którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za

pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl; 3) administrator będzie przetwarzał Państwa

dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego; 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym

podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w

związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,

zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).

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); 5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych

osobowych w siedzibie administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 1)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku

zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)

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 Państwa dane osobowe.

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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