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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. +4814 6316500, fax +4814 6316600 

strona internetowa: www.pwsztar.edu.pl 

Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986) zwanej dalej 

ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz 

lub specyfikacją. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz 

aktów wykonawczych do ustawy Pzp. 

4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – program rozwojowy uczelni, realizowany 

przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na 

podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo” realizowany ze środków  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V 

Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach 

medycznych, umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0090/17-00 z 

dnia 14.12.2017r. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Część 1 - Dostawa mebli i sprzętu medycznego 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli i sprzętu medycznego do sal 

MCSM PWSZ w Tarnowie. Zamówienie obejmuje: 

1) Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 1 szt. 

2) Zestaw mebli medycznych 1 – 1 szt. 

3) Kozetka lekarska – 1 szt. 

4) Zestaw mebli medycznych 2 – 1 szt. 

5) Łóżko szpitalne ortopedyczne – 1 szt. 

6) Stanowisko do iniekcji – 1 szt. 

7) Łóżko pacjenta domowe – 1 szt. 

8) Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej - 1 szt. 

9) Szafka przyłóżkowa – 1 szt. 

10) Wózek transportowy – 1 szt. 

11) Wózek inwalidzki – 1 szt. 

12) Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów – 1 szt. 

13) Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym m. innymi mobilny system 

pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, podnośnik – 1 szt. 

14) Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi – 1 szt. 

15) Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 2 szt. 

16) Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do siwz. 

Przedmiot zamówienia według kodów CPV: 

http://www.pwsztar.edu.pl/
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33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 

33192000-2 Meble medyczne 

33141620-2 Zestawy medyczne                                                  

Część 2 – Dostawa aparatury medycznej 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż techniczno – 

szkoleniowy aparatury medycznej do sal MCSM PWSZ w Tarnowie według poniższego 

wykazu: 

1) Pompa strzykawkowa – 1 szt. 

2) Pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt. 

3) Respirator – 1 szt. 

4) Defibrylator automatyczny treningowy AED – 2 szt. 

5) Defibrylator manualny z funkcją AED – 2 szt. 

6) Ssak próżniowy – 1 szt. 

7) Ssak elektryczny – 1 szt. 

8) Lampa zabiegowa – 2 szt. 

9) Inkubator otwarty – 1 szt. 

10) Aparat EKG – 1 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1b do siwz. 

Przedmiot zamówienia według kodów CPV:  

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 

33152000-0 Inkubatory 

33182100-0 Defibrylatory 

33194110-0 Pompy infuzyjne  

44611200-8 Respiratory 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od zawarcia umowy. Czas dostawy jest kryterium 

oceny ofert. 

 

V. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na 1 lub 2 część 

zamówienia. 

 

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp. 

 

VII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 

Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 
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a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku. 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku. 

c. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Część 1 

Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który: 

a) wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy mebli i sprzętu medycznego 

równoważnego z przedmiotem zamówienia o wartości 50000 zł brutto wykonanej nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

Część 2 

Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który: 

a) wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy aparatury medycznej równoważnej z 

przedmiotem zamówienia o wartości 50000 zł brutto wykonanej nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

d. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego 

dokumentu/oświadczenia, a także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza 

spełnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z 

formułą: spełnia/nie spełnia. 

3. W rozdziale IX siwz dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, 

jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Wykonawca może skorzystać ze wzoru zobowiązania, który stanowi załącznik nr 7 do 

siwz. Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot 

trzeci. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22. 
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7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału. 

 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w 

postępowaniu według załącznika nr 3 do siwz. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 wykonawca przedkłada oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia według załącznika nr 4 do siwz. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie 

oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 5 do siwz. W przypadku 

składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających 

ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 niniejszej siwz 

dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 

którym mowa w rozdz. rozdz. IX ust. 1 niniejszej siwz. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w 

rozdz. IX ust. 2 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. rozdz. IX ust. 2 niniejszej siwz. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedkłada: 

Część 1 
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wykaz zawierający wykonanie co najmniej jednej dostawy mebli i sprzętu 

medycznego równoważnego z przedmiotem zamówienia o wartości 50000 zł brutto 

wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz 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 wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (tzw. 

poświadczenie, protokoły odbioru, referencje, listy referencyjne, itp.). W przypadku 

składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny 

wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 

Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy 

przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do siwz. 

Część 2 

wykaz zawierający wykonanie co najmniej jednej dostawy aparatury medycznej 

równoważnej z przedmiotem zamówienia o wartości 50000 zł brutto wykonanej nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, oraz 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 wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (tzw. 

poświadczenie, protokoły odbioru, referencje, listy referencyjne, itp.). W przypadku 

składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny 

wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 

Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy 

przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do siwz. 

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania. 

8. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 

(zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega 

się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej do reprezentowania w 



 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. " Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie - program 

rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości 

kształcenia na kierunku pielęgniarstwo" realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi 

priorytetowej  V Wsparcie dla obszaru zdrowia  Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 
 

postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

9. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów 

występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 

10. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne 

dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie 

wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. 

W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i 

podmiotów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 5 siwz kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

12. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz, 

Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy 

w obrocie gospodarczym. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub 

oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 

15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej 

siwz, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

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

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.    

16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ust. 6 siwz, 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 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 

2016 r. poz. 352). 

17. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie 

rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie 

dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego 

rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze 

publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 
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18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

19. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie 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. 

 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji porozumiewać się będą drogą elektroniczną adres e-mail: 

j_ligeza@pwsztar.edu.pl lub za pomocą faksu nr 146316600, a każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że dla złożenia 

oferty, wymagana jest forma pisemna. 

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo złożyć można osobiście w siedzibie 

Zamawiającego: PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, pokój A024 albo 

przesłać listownie. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu 

pisma na wskazany wyżej adres. 

3. Zamawiający dopuszcza również formę elektroniczną w zakresie: 

1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty 

przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, 

2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na 

te pytania przez Zamawiającego, 

3) przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o 

wynikach postępowania, 

4) przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień. 

4. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla 

Wykonawców, modyfikacje siwz, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na stronie 

www.pwsztar.edu.pl. W kwestiach spornych terminy liczone będą od dnia umieszczenia 

informacji na stronie Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających 

zachowania formy pisemnej. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po 

godzinach jego urzędowania tj. po godzinach od 8.00 - 14.00, zostanie potraktowana tak 

jakby przyszła w dniu następnym. 

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 

postępowaniem jest Józef Ligęza 146316612. 

 

XI. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

XII.  Wymagania dotyczące wadium 
Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium. 

mailto:j_ligeza@pwsztar.edu.pl
http://www.pwsztar.edu.pl/
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XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 

2 do niniejszej siwz. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz zgodnie z art. 

38 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie 

dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej siwz. 

4. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być 

ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się 

własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do 

podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą 

być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

6. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

7. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub 

czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone. 

8. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki 

i oświadczenia wymienione w rozdziale IX niniejszej siwz. 

9. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami umieścić należy w kopercie 

zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: Oferta 

przetargowa na „Dostawę mebli i sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej dla 

PWSZ w Tarnowie”, Nie otwierać przed 10.12.2018 r. godz. 12.30. 

11. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami siwz. 

12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane  

w prawym górnym rogu. 

13. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być parafowane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym. 

14. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści 

Wykonawcą wspólnym powinny spełniać następujące wymagania: 

a. oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty 

należy załączyć dokument pełnomocnictwa, 

b. sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano 

w rozdziale IX siwz, 

c. przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może 

wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą 

co najmniej: 

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem przedmiot zamówienia, 

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej 

rękojmi lub gwarancji. 



 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. " Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie - program 

rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości 

kształcenia na kierunku pielęgniarstwo" realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi 

priorytetowej  V Wsparcie dla obszaru zdrowia  Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 
 

d. warunki określone przez Zamawiającego w siwz powinny być spełnione przez 

Wykonawców wspólnych łącznie, należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z 

Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków siwz, 

e. wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych 

dokonywana jest przez pełnomocnika, Zamawiający kieruje wszelką informację i 

korespondencję do pełnomocnika, 

f. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

15. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 

211), a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie 

mogą być one udostępnione. 

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w 

postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 

 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z 

dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej siwz) składać 

należy w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów   

pokój A024 w terminie do 10.12.2018r. do godziny 12.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi 10.12.2018r. w PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 

Tarnów, sala A110 o godzinie 12.30. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez 

Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów 

niniejszego rozdziału. 

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawcy winni podać cenę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

siwz. 

2. Cenę oferty należy podać liczbowo i słownie w kwocie netto  

i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena winna uwzględniać całość 

ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia. 

3. Sposób obliczenia ceny brutto: do wartości netto należy dodać kwotę VAT, podstawą do 

wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku 

ekonomicznym kalkulacja. 

4. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie obowiązki wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia określonego w siwz. 

5. Cena oferty winna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę 

(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

6. Kryterium ceny obliczone będzie według wzoru opisanego dokładnie w rozdziale XVII 

niniejszej siwz. 

7. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów  

i importu usług, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych  

w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
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8. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

celnego Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający 

doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek ponieść zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

XVI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia   

między Zamawiającym a Wykonawcą 
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Oferty na wykonanie Części 1 i 2 zamówienia oceniane będą oddzielnie według 

kryteriów: 

 cena – 60% (cena za wykonanie zamówienia albo jej korekta dokonana w trybie i na 

warunkach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp) 

 gwarancja – 10% 

 czas dostawy – 30% 

2. Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru: 

(cena najniższej oferty/cena badanej oferty) x 0,6 x 100 = liczba punktów w kryterium 

cena 

3. Kryterium gwarancji zostanie obliczone w następujący sposób: 

 (liczba miesięcy gwarancji badanej oferty/maksymalna liczba miesięcy gwarancji) x 0,1 x 

100 = liczba punktów w kryterium gwarancja 

 Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. 

4. Kryterium czas dostawy zostanie obliczone według następującego wzoru: 

(najkrótszy czas dostawy (liczba dni)/czas dostawy badanej oferty (liczba dni)) x 0,3 x 

100 = liczba punktów w kryterium czas dostawy 

Maksymalny czas dostawy wynosi 60 dni. 

5. W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego 

zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający 

dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny 

ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza do złożenia stosownych dokumentów. 

 

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy,  

a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie 

Zamawiającemu. 

 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w 

stosunku do oferty. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian 

będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 

konieczności sporządzania aneksu. 

3. Gwarancja 

1) Wykonawca na przedmiot dostawy udziela Zamawiającemu gwarancji. 

2) Gwarancja obejmuje także instalację przedmiotu dostawy. 

3) Okres gwarancji jest opisany w załączniku nr ….. do niniejszej umowy i jest liczony 

od daty odbioru przedmiotu dostawy ,,bez uwag". 

4) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej 

przedmiotu dostawy. Serwis Wykonawcy mieści się w .............................., tel./fax nr 

..................................  

5) Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny wynosi ……. od daty 

otrzymania zgłoszenia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną. Czas 

rozpoczęcia naprawy oznacza czas rozpoczęcia usuwania wady w siedzibie 

Zamawiającego liczony od daty przesłania zgłoszenia faksem lub mailem do serwisu 

Wykonawcy. Przez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczone przez 

użytkownika przybycie serwisanta, diagnoza i rozpoczęcie naprawy. 

6) Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na numer faksu lub adres 

poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obsługi gwarancyjnej przedmiotu 

dostawy u Zamawiającego. 

8) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania 

wszelkich wad. W przypadku, gdy wady nie da się usunąć bez wymiany części 

przedmiotu dostawy Wykonawca dokona wymiany tej części na nową na własny 

koszt. 

9) Zamawiający wymaga, aby zgłaszane przez niego w okresie gwarancyjnym wady 

usuwane były niezwłocznie tzn. nie później niż w ciągu ……. licząc od daty 

zgłoszenia wady faksem lub emailem, z koniecznością potwierdzenia jego odbioru tą 

samą drogą. W przypadku konieczności dokonania naprawy przedmiotu dostawy poza 

siedzibą Zamawiającego maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć ….. dni od 

momentu zdiagnozowania wady chyba, że strony ustalą inaczej. 

4. Kary umowne 

1) Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 

umowie, 

b. za opóźnienie w dostarczeniu lub świadczeniu określonego w umowie przedmiotu 

zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w umowie za każdy dzień 

opóźnienia, 
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c. za innego rodzaju nienależyte - niezgodne z umową wykonanie przedmiotu 

zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w umowie za każde 

stwierdzone naruszenie, 

d. za opóźnienie w usunięciu awarii, wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w umowie za każdy 

dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w 

wysokości 10% wynagrodzenia określonego w umowie, z wyjątkiem wystąpienia 

sytuacji opisanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania 

pisemnego wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary. 

4) W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może 

potrącić należną mu karę z należności przysługującej Wykonawcy. 

5) Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

6) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady 

nieusunięte przez niego w wyznaczonym terminie. 

5. Zmiany umowy 

1) Treść niniejszej umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla Strony 

Zamawiającej warunki realizacji zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy 

wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w siwz i ofercie. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

a. zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których 

Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego 

zawiniona, 

- działania siły wyższej, 

b. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

3) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

a. zmiana danych związanych z obsługa administracyjno-organizacyjna umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego), 

b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

stronami. 

6. Odstąpienie i wypowiedzenie 

1) Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
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a. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji 

określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto prawo do 

wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach: 

a) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

b) gdy wobec Wykonawcy otwarto postępowanie upadłościowe, układowe, 

c) gdy Wykonawca nie realizuje lub realizuje dostawę niezgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, w szczególności, nie wykonuje dostawy w określonym terminie 

lub jeśli parametry techniczne dostarczonego przedmiotu umowy odbiegają od 

wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej umowie i siwz, nie narusza to 

uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadkach i na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

2) Odstąpienie i wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

3) W przypadku wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, Wykonawcę 

oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a. Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji dostawy w trybie 

natychmiastowym. 

b. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia 

odstąpienia, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy 

wraz z zestawieniem części dostawy wykonanej na dzień odstąpienia. 

c. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia 

odstąpienia, usunie urządzenia, które nie będą technicznie i funkcjonalnie gotowe 

do odbioru. 

 

XXI. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy 

podwykonawców należy wymienić w ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

siwz. 

 

XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

XXIII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji 

elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszystkie koszty 

związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 

złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. 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. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień siwz Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin 

składania wniosków. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

XXV. Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych wykonawców 

składających oferty, będących osobami fizycznymi 

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 (DZ. Urz. UE L 119, s. 1 zwanego dalej „rozporządzeniem”) 

Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor PWSZ w Tarnowie. Dane 

kontaktowe: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 6316500, e-mail: 

rektorat@pwsztar.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w PWSZ w Tarnowie jest wyznaczony pracownik. Dane 

kontaktowe inspektora: tel. 146316585, e-mail: f_biliński@pwsztar.edu.pl, lub adres 

wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Termin ten może ulec 

przedłużeniu. W przypadku gdy okres ten będzie krótszy niż 5 lat to Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku 

następującego po roku w którym wykonawca złożył ofertę w postępowaniu. 

mailto:rektorat@pwsztar.edu.pl
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6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy rozporządzenia. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w postępowaniu. 

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: nie dotyczy. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1a – Część 1 – Dostawa mebli i sprzętu medycznego 

2. Załącznik nr 1b – Część 2 – Dostawa aparatury medycznej 

3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy 

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy 

6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

7. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw 

8. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 


