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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiającym jest Śląski Ośrodek Onkologii „SANIVITAS” sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy 
pl. Akademickim 15,  zwana dalej „Zamawiającym”. 

Dane do kontaktu: 

telefon: 504-112-785 
adres poczty elektronicznej (e-mail): krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl 
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.sanivitas.pl/dostawa-mammografu/ 
godziny pracy Zamawiającego: 8.00 - 17.00 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 
TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA  BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE  POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zmiany i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępnianie  na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
https://www.sanivitas.pl/dostawa-mammografu/ 
 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w trybie konkurencyjnym zapytania ofertowego ogłoszonego na stronie www Zamawiającego oraz 
skierowanego do potencjalnych Wykonawców. Wszystkie warunki postępowania określone są w niniejszym zapytaniu 
ofertowym i załącznikach do niego, oraz w udzielanych wyjaśnieniach. 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem postępowania jest zakup mammografu cyfrowego z diagnostyczną stacją lekarską wraz z 

oprogramowaniem. Zakup całości przedmiotu postępowania obejmuje dostawę, wykonanie projektu osłon 
stałych, instalację, testy akceptacyjne, szkolenie personelu oraz utylizację obecnego mammografu 
analogowego. Wszystkie dostarczone elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe (w 
przypadku mammografu rok produkcji 2022) i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.  

 
2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, 

wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1  - Opis Przedmiotu Zamówienia 

(zwany dalej „OPZ”);  
 
4. Do sprzętu oferowanego muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w 

OPZ.   
 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 

33111650-2 (urządzenia do mammografii) 
 
 
UWAGA: 
Dostawa przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana transportem zapewnionym przez Wykonawcę 
wraz z rozładunkiem i dostarczeniem sprzętu w miejsce (pomieszczenie), wskazane przez Zamawiającego 
bezpośrednio na etapie dostawy. Miejsce instalacji Zabrze, św. Barbary 1. 
 

UWAGA: 

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym 

wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia. 

 

Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) – w godzinach 8.00-17.00. 

mailto:krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl
https://www.sanivitas.pl/dostawa-mammografu/
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7. Zamawiający informuje, iż dla wyspecyfikowanego sprzętu, podane w Załączniku nr 1 parametry są  

wartościami minimalnymi – każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych, spełni 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

8. Sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do 

użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych 

norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. W szczególności 

oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w:  

a) Ustawie o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 186 z póz. zm.), 
b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur 

oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U.  z 2016r. poz. 211) ; 
c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych ( Dz.U. 2020 poz. 2209) 
d) Niniejszym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 

 
 

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowany sprzęt będzie o takich 

samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia 

kryteria jakie będzie stosował w celu oceny równoważności.  

 
10. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Zabrze, św. Barbary 1. 

 
11. Postanowienia dotyczące gwarancji - warunki gwarancji określone zostały w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4. 

 
12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w zapytaniu   

ofertowym i w załącznikach do niego. 
 
13. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków finansowych 

zarezerwowanych na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej dla zadania pn. „Zakup aparatury 

diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy”. 

 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia : dostawa mammografu do miejsca instalacji - maksymalnie do 12 tygodni od 

dnia podpisania umowy, wykonanie projektu osłon stałych, instalację, testy akceptacyjne, szkolenie personelu 

oraz utylizacja obecnego mammografu analogowego nastąpi - w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia 

umowy. 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Podstawy wykluczenia:  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z 

innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi okoliczność: 

 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 

sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury; 

2) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
podmiotowych środków dowodowych; 

3) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło 
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

VII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. „Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
publicznego” (spółka cywilna, konsorcjum). 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w rozdz. VI oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie, 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie.  
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4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 

VIII.  INFORMACJA O PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA 

I. Podmiotowe środki dowodowe 

1. Zamawiający informuję, że nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

2. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne na dzień 
składania oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zgodnie z załącznikiem nr 3. 
Oświadczenie to nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający 
brak podstaw wykluczenia Wykonawcy  z postępowania na dzień składania oferty. 

II. Przedmiotowe środki dowodowe 

Zamawiający informuje, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, w celu 
potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 
TECHNICZNYCH I ORGNIAZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu poczty elektronicznej (krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl) -  na zasadach 

określonych poniżej.  

2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami Krzysztofa Pigłowskiego – Prezesa Zarządu Zamawiającego, 

e-mail: krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl 

3. Za datę przekazania oferty oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w 
postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego.   

 

2. ZŁOŻENIE OFERTY 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl  lub w formie pisemnej na adres:  

Śląski Ośrodek Onkologii „SANIVITAS” sp. z o.o. , pl. Akademickim 15, 41-902 Bytom   

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.   

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w formie pisemnej (oryginał). 

4. Jeżeli dokumenty elektroniczne lub pisemne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 
za pomocą operatora pocztowego, kuriera czy osobiście, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.              o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku lub w osobnej kopercie, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.   

5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym                     
w rozdz. VIII ust. 3  oraz rozdz. XIII ust. 9, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w formie pisemnej. 

6. Zamawiający rekomenduje, by podpisane dokumenty elektroniczne znakowane były czasem (rekomendowane 
jest użycie znacznika czasu przy podpisywaniu dokumentów). 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.   

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę przesyłając w tym celu informację 
o wycofaniu oferty w taki sam sposób, jak złożona była oferta. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.  

 
3. SPOSÓB KOMUNIKACJI POMIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM –  

mailto:krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl
mailto:krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl
mailto:krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl
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UWAGA: nie dotyczy składania ofert 

10. W postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (inna niż oferta Wykonawcy                             
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie wymaga 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem postępowania (2/2021). 

12. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 8 lutego 2022 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 
Zamawiający, przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego (tj. zgodnie ze słowniczkiem ustawowym: wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 
pisarskich, które można odczytać i powielić w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

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

 
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w rozdz. VI. 
 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w 
rodz. VIII ust. 1 i rozdz. XIII ust. 9 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 

 
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie 

Zamawiającego złożyć oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2. 
 

6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, 
2) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 
 

XII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO I ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.  

Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej na adres: 

krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl , gdyż pozwoli to skrócić czas udzielania wyjaśnień.  

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej  prowadzonego postępowania. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

mailto:krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl
mailto:krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl
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7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

8. W przypadku gdy zmiana treści zapytania ofertowego jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści zapytania ofertowego i przygotowanie 
ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.  

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, 
.rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie pisemnej 
(oryginał). 

2. Do przygotowania oferty w formie elektronicznej  konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

3. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien podpisać (kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub własnoręcznym podpisem) każdy dokument oddzielnie i przesłać wraz z ofertą.  

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku/kopercie wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 
część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) w przypadku wyboru formy elektronicznej.  

5. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych 
w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający 
jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 
traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 
ust. 3 pzp.   

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w postaci elektronicznej, 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie pisemnej. 

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego 
wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu ofertowym.   

8. Treść oferty stanowi wypełniony: 
1) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2  
2) „Wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu”– Załącznik 2.1  

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest podać we wskazanym, w pkt 2, wykazie parametrów technicznych 
oferowanego sprzętu – wymagane dane jakie należy wskazać dla oferowanego sprzętu (zostały one wskazane w 
Załączniku 2.1– tj. model i producenta oferowanego sprzętu)  
UWAGA: brak podania tych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako nieodpowiadającej treści zapytania 
ofertowego. 
9. Wraz z ofertą muszą zostać złożone: 

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w ust. 
9 -  wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 - w przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z 
Wykonawców; 

2) pełnomocnictwo* upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik;  

3) pełnomocnictwo* dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;   

*UWAGA: 
Pełnomocnictwo do złożenia oferty i pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta 
(t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie pisemnej (oryginał 
lub kopia poświadczona za zgodność przez wykonawcę)).  

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.  

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.   
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12. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 
Zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 12, jeżeli zamawiający może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów.  

14. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, 
o których mowa w ust. 12, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.  

15. Przepis ust. 14 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego.  

16. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym  lub w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i 
numerem  postępowania za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście na adres :  

Śląski Ośrodek Onkologii „SANIVITAS” sp. z o.o. , pl. Akademickim 15, 41-902 Bytom  

2. Sposób złożenia oferty opisany został w  rozdz.  VII i IX  niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 

10 stycznia 2022r. do godz. 16.00 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę składając stosowne 
oświadczenie w formie, w jakiej została złożona oferta. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 

10 stycznia 2022r. o godzinie 16.30. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert (a po złożeniu ofert), udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 
2, jako cenę brutto - z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.  

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

4. Cena oferty podana przez Wykonawcę, ma być ceną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 09 
maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.178 ze zm.) 
przedstawionymi w setnych częściach złotego tj. zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do 
pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosz pomija się, a końcówki 0,5 
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza 

mailto:krzysztof.piglowski@galeriazdrowia24.pl
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5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, 
poz. 2174 z późn. Zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w ofercie 
ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

7. Zamawiający informuje, że wzór Formularza ofertowego (stanowiący Załącznik nr 2), został opracowany w oparciu 
o założenie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
zakresie podatku VAT dla celów zastosowania kryterium ceny. W przypadku jednak gdy Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to 
winien odpowiednio zmodyfikować treść Formularza ofertowego – a Zamawiający doliczy do 
przedstawionej w ofercie ceny, kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.  

2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w niniejszym 
zapytaniu ofertowym. 

3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.  

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w n/w kryteriach. 

5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu 
ofertowym.  

6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie                               
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7.  Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów oceny ofert  

KRYTERIA OCENY  

 

  
L.p. 

Kryteria oceny ofert: Waga: 

1. Cena oferty brutto  60 % 

2. Parametry techniczne      40 % 

 Razem: 100 % 

 
1. Liczbę punktów jaka zostanie przyznana ofercie stanowi suma punktów uzyskanych w każdym kryterium 

oceny ofert, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru: 
 

R = P + Q 
Gdzie: 
R – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium ”Cena”, „Parametry techniczne” 
P – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie 
Q – liczba punktów za kryterium „Parametry techniczne” przyznana ocenianej ofercie 
 
2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 
 

1) Kryterium nr 1 – CENA OFERTY BRUTTO: 
Najwyższą ilość punktów, tj. 60 punktów, otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę spośród wszystkich ważnych 
ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący 
wzór: 
 

pkt
C

C
S

oceniana

K 100%60min 









=

 

 
gdzie: SK – suma punktów - końcowa, 
       Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród złożonych i nieodrzuconych ofert, 
          Coceniana – cena ogółem brutto ocenianej oferty 
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2) Kryterium nr 2 – PARAMETRY TECHNICZNE: 
Najwyższa ilość punktów za to kryterium, tj. 40 punktów, otrzymają oferty, w przypadku których 

Wykonawcy zaoferują wszystkie poniższe parametry techniczne oferowanego sprzętu. Za każdy 
parametr naliczana będzie punktacja według następujących zasad: 

 
Możliwość motorowego ruchu obrotowego głowicy w całym zakresie ruchu: 

▪ Tak – 6 punktów 

▪ Nie – 0 punktów 

Automatyczna zmiana położenia pola zdjęciowego ograniczanego przez kolimator: 

▪ Tak – 6 punktów 

▪ Nie – 0 punktów 

Naświetlanie detektora jednoczasowe a nie na zasadzie skanowania kolejnych obszarów detektora wąską wiązką 

▪ Tak – 6 punktów 

▪ Nie – 0 punktów 

Szybkość chłodzenia anody 
▪ 60  kHU/min i więcej – 6 punktów 

▪ Poniżej 60 kHU/min– 0 punktów 

Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi: 

▪ Poniżej 20 sekund – 2 punkty 

▪ 20 – 25 sekund – 1 punkt 

▪ 25 – 30 sekund – 0 punktów  

Detektor kalibrowany wyłącznie podczas przeglądów technicznych nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy 

▪ Tak – 2 punkty 

▪ Nie – 0 punktów 

Detektor zapewniający gotowość do pracy zaraz po uruchomieniu systemu (brak konieczności oczekiwania na 

stabilizację/kalibrację detektora) 

▪ Tak – 2 punkty 

▪ Nie – 0 punktów 

Kształt piksela na detektorze kwadratowy  - zgodny z kształtem piksela na monitorze  

▪ Tak – 2 punkty 

▪ Nie – 0 punktów 

Sposób podawania informacji o minimalnej grubości piersi po uciśnięciu oraz siły ucisku 

▪ Dwa wyświetlacze (lub więcej) umieszczone symetrycznie po obu stronach urządzenia – 2 punkty 

▪ Jeden wyświetlacz – 1 punkt 

Pojemność cieplna anody 

▪ Powyżej 250 kHU – 2 punkty 

▪ 160-250kHU – 1 punkt 

Rozmiar piksela 

▪ Poniżej 85 µm – 2 punkty 

▪ 85-100 µm – 1 punkt 

Grubość obudowy detektora od strony pacjentki 

▪ Poniżej 50 mm – 2 punkty 

▪ 50-70 mm – 1 punkt 

 
 
 
UWAGA 
Niewskazanie czy oferowany sprzęt spełnia ww. parametry techniczne  skutkować będzie przyjęciem, 
że zaoferowany sprzęt nie posiada najwyżej punktowanych parametrów, a zatem za dany parametr 
przyznana zostanie najniższa liczba punktów  (tj. 0 lub 1 punkt). 
 

--------------------------------------------------------------------------- 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do 
przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w zapytaniu ofertowym.  

10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 
którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
pisemnej zgody na wybór jego oferty.  
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11. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się                           
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.   

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian treści umowy zgodnie z postanowieniami projektu umowy. 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 3 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.   

3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4. Umowa zostanie 
uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.   

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.    

5. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki 
cywilnej – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć umowę spółki cywilnej (albo wyciąg z tej umowy 
zawierający postanowienia dotyczące reprezentowania i prowadzenia spraw spółki). Jeżeli Wykonawca 
prowadzący działalność w formie spółki cywilnej nie przedłoży Zamawiającemu umowy spółki albo wyciągu z tej 
umowy, wówczas umowa o zamówienie publiczne musi być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki.  

6. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Wykonawca obowiązany 
jest przedłożyć umowę konsorcjum przed terminem podpisania umowy zawieranej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania. 

XX. PODWYKONAWSTWO 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania Zamówienia przez Wykonawcę kluczowych części 
Zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2) części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile 
dane te są już wiadome). 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                                                    
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 4).  

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej. 

XXIV. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 
4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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5. Zamówienie może być udzielone Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których 

mowa w rozdz. VI oraz złożył ofertę niepodlegająca odrzuceniu. 
 

6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). 

 
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym, mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

cywilny.  
 
8. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w przedmiotowym zapytaniu 

ofertowym. 
 
9. Postępowanie oznaczone jest znakiem: 2/2021 - Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z 

Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 
 

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Ośrodek  Onkologii „SANIVITAS” sp. z o.o. z siedzibą 

w Bytomiu, pl. Akademicki 15,  e-mail biuro@galariazdrowia24.pl, tel. 32-411-56-57 (kontakt możliwy 

w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku). 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Śląskim Ośrodku  Onkologii „SANIVITAS” sp. z o.o.. jest Artur Kostka, tel. 

iod@itmedo.pl, tel. 881-139-082 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                             

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2021. 

4. Podane przez Panią/Pana dane mogą być ujawnione: firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery 

informatyczne, kancelariom prawnym, firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym 

urządzenia, podmiotom utrzymującym oprogramowania, z którego korzystamy w bieżącej 

działalności. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również osoby lub podmioty, którym 

udostępnione zostaną informacje dotyczące postępowania, które jest jawne – z zastrzeżeniami wynikającymi z 

art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej jako: 

ustawa PZP. Udostępnieniu mogą podlegać wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem danych szczególnych kategorii 

– określonych w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. 

6. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy 

PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.   

8. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie 

z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania                       

o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego                   

w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 

jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych,                          

z zastrzeżeniem, że nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wniesienie żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania 

danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 

mailto:biuro@galariazdrowia24.pl
mailto:iod@itmedo.pl
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zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia nie będziemy udostępniać tych danych, chyba że zajdą 

przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

 tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez 

nas danych osobowych narusza reguły przetwarzania danych osobowych. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) 
2) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
3) Załącznik nr 2.1 - wykaz parametrów technicznych  
4) Załącznik nr 3 - oświadczenia Wykonawcy składane w odniesieniu do przesłanek wykluczenia z postępowania 
5) Załącznik nr 4 – projekt umowy  
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