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Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym jest:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Legnicy
59-220 Legnica
ul. Iwaszkiewicza 5
Strona internetowa: www.szpital.legnica.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@szpital.legnica.pl

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw – niniejsze zamówienie jest zamówieniem
udzielanym w częściach; Zamawiający stosuje przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia – wartość jest mniejsza
niż wyrażona w złotych równowartość 80 tysięcy euro i jednocześnie wartość części wynosi nie więcej niż 20% wartości
zamówienia – art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zm.).
3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące
znaczenie:
a) „uPzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
b) „siwz” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale III niniejszej siwz,
d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza siwz,
e) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą siwz i złożyć ofertę zgodnie z jej postanowieniami.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy
wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. (Art. 24aa uPzp)
6. Ilekroć w treści niniejszej siwz wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one przywołane w brzmieniu aktualnym
na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia; kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV); informacja o możliwości bądź braku możliwości składania ofert częściowych
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy testów:
a) kasetkowych – do wykrywania w moczu obecności substancji narkotycznych oraz leków,
b) paskowych – do diagnostyki chorób alergicznych i autoimmunologicznych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawcy mogą składać oferty na każdą wybraną przez siebie
część postępowania. Wszelkie zapisy znajdujące się siwz dotyczące oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w
siwz nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument
itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części.
3. Wykonanie badań przy użyciu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt b będzie odbywać się w oparciu o
użyczony Zamawiającemu komputer wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i użyczonym do tego celu niezbędnym
sprzętem: monitorem, skanerem, drukarką oraz innymi niezbędnymi akcesoriami do prawidłowego wykonania badania.
4. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w Rozdziale XVII siwz.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
7. W zakresie Części nr 2, Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp:
1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień asortymentu w maksymalnej ilości określonej w poszczególnych Częściach w kolumnie „E” Załącznika 2A do siwz,
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2) Minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający będzie ilość produktów określona w kolumnie
„D” Załącznika 2A do siwz,
3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie trwania umowy.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienia będą realizowane w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Rozdział VI. Podstawy wykluczenia,
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp. oraz
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. W okolicznościach wskazanych w ust. 2 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w JEDZ oraz do
złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w ust. 2 w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za
wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w ust. 3.

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
1. Wykonawcy wraz z ofertą (sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy ,
wraz z Załącznikiem nr 2A do SIWZ - formularzem asortymentowo-cenowy, w zakresie Części na którą Wykonawca składa
ofert, składają:
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do
Siwz; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.2. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do
reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie lub dla osoby, o ile ofertę składa pełnomocnik; treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
1.3. Dowody, w zakresie procedury, o której mowa w art. 24 ust 8 uPzp (jeżeli dotyczy).
1.4. W celu dokonania oceny ofert w zakresie „Czułość testów wyrażona w jednostkach: ng/ml” oraz „Dodatkowa czynność w
przeprowadzanym badaniu – konieczność odwirowania próbki” Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: wydanych/opublikowanych przez wytwórcę oferowanego
wyrobu medycznego -ulotek informacyjnych lub części ulotek, folderów lub części folderów, kart technicznych lub części
kart technicznych, katalogów lub części katalogów, etc., w których opisane/wskazane są cechy, parametry, właściwości, itp.
oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów podlegających ocenie przez Zamawiającego – opisanych w Rozdziale XIX pkt 1.2. i oferowanych przez Wykonawcę . W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów wraz z
ofertą – pomimo, iż Wykonawca wskaże i oświadczy w Załączniku 2A oferowanie danego parametru, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment nie posiada ocenianego parametru/parametrów i przyzna w tym zakresie 0
pkt. - dotyczy Części 1.
2. 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. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w formie pisemnej (oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
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3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie zobligowany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie (Prosimy nie składać oświadczenia wraz z ofertą - Zamawiający zamieści wzór oświadczenia na stronie
internetowej razem z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp)
4. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia oświadczeń ani dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 uPzp.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 1.1., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, 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 lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do
ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; poświadczenie
za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci
papierowej, własnoręcznym podpisem Wykonawcy (pełnomocnika).
8. Dokumenty lub oświadczenia w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Ilekroć w Siwz, a także w załącznikach do Siwz występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też po twierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być
opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę
podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
11. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy
Wykonawcy, według zasad, o których mowa w niniejszej Siwz oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
UWAGA:Zamawiający dopuszcza składanie ofert, oświadczeń, a także dokumentów w postępowaniu za pośrednictwem drogi elektronicznej. W takim przypadku oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a uPzp oraz
oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 niniejszego Rozdziału Siwz składane w elektronicznie należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku możliwości złożenia przez Wykonawców ofert, i innych dokumentów w postaci elektronicznej Zamawiający umożliwia ich złożenie również w sposób tradycyjny. Miejsce oraz
możliwe sposoby złożenia oferty opisane zostały w Rozdziale XII Siwz.
Uwaga: Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub inne dokumenty lub
oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu
elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W
przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem (Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
(Dz. U. 2018 r., poz. 1991)]
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z
poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w
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tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o
udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
Dotyczy Wykonawców zamierzających składać ofertę w formie papierowej.
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w godzinach
pracy od 7.25 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą drogi elektronicznej.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Iwaszkiewicza 5
e-mail: monika.krzak@szpital.legnica.pl
6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania:
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7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Siwz .
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał Siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.szpital.legnica.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści Siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Siwz. Zmianę Siwz Zamawiający udostępni na
własnej stronie internetowej (www.szpital.legnica.pl).
Dotyczy Wykonawców zamierzających składać ofertę w formie elektronicznej.
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w godzinach
pracy od 7.25 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w Rozdziale VII pkt 1), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie
dotyczącej postępowania.
3.W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres
monika.krzak@szpital.legnica.pl. lub zam.publiczne@szpital.legnica.pl
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami,
bez
ujawniania
źródła
zapytania,
na
własnej
stronie
internetowej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Siwz. Zmianę Siwz Zamawiający udostępni na
własnej stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
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Informacje wspólne dla obydwu grup Wykonawców
A. Jeżeli w wyniku zmiany treści Siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano Siwz oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej
(www.szpital.legnica.pl lub odpowiednio https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica ).
B. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Siwz, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
C. Jeżeli w wyniku zmiany treści Siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,
którym przekazano Siwz oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.szpital.legnica.pl).
D. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Siwz, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy
przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
E. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Monika Krzak - Sekcja Zamówień Publicznych
Marek Majsnerowicz – Zakład Medycyny Laboratoryjnej

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Rozdział X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiają cy może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert
Dotyczy Wykonawców zamierzających składać ofertę w formie papierowej.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w zakresie jednej części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty w zakresie
jednej części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę w zakresie danej części.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej (papierowej) pod rygorem nieważności.
4. Treść oferty musi być zgodna z treścią Siwz.
5. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim. Każdy dokument składający się
na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę.
7. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
8. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na
podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza musi zostać dołączone do oferty.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa
firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków
płatności.Wymaga się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona osobno i określała
przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w
jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
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inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów
nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich
osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności,
działania w celu utrzymania ich w poufności.
W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca podzielił
ten dokument na dwie części i dla każdej z nich odpowiednio oznaczył status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa.
13. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
a) podpisany Formularz ofertowy do Siwz sporządzony, wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Siwz
wraz z Formularzem asortymentowo-cenowym Załącznikiem nr 2A do Siwz;
b) oświadczenie, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1.1. Siwz według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Siwz,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie lub dla osoby, o ile ofertę składa
pełnomocnik,
d) dokumenty zawierające dowody, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 1.3. (o ile dotyczy).
e) dokumenty zawierające dowody, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 1.4. (o ile dotyczy).
14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy,
b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5
c) OFERTA – W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOSTAWY TESTÓW KASETKOWYCH DO
WYKRYWANIA OBECNOŚCI SUBSTANCJI NARKOTYCZNYCH I LEKÓW W MOCZU ORAZ TESTÓW
PASKOWYCH DO DIAGNOSTYKI CHORÓB ALERGICZNYCH I AUTOIMMUNOLOGICZNYCH - znak sprawy
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Nie otwierać przed dniem 11-01-2021r. 15.01.2021r. do godz. 11:30.”
Dotyczy Wykonawców zamierzających składać ofertę w formie elektronicznej.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez Wykonawcę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3.Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym Wykonawcy.
4. Treść oferty musi być zgodna z treścią Siwz.
5. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.
6. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na
podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone do oferty.
8. Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na
język polski.
9.
Wykonawca
składa
ofertę
za
pośrednictwem
Formularza
do
złożenia
oferty
dostępnego
na: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty
tekstowe,
tekstowo-graficzne
lub
multimedialne
stosuje
się: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym
polu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa
nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności. Wymaga się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i
określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). Wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i
zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
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dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca podzielił
ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa.
11. Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert przesłać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
a) podpisany Formularz ofertowy do Siwz sporządzony, wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Siwz
wraz z Formularzem asortymentowo-cenowym Załącznikiem nr 2A do Siwz;
b) oświadczenie, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1.1. Siwz według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Siwz,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie lub dla osoby, o ile ofertę składa
pełnomocnik,
d) dokumenty zawierające dowody, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 1.3. (o ile dotyczy).
e) dokumenty zawierające dowody, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 1.4. (o ile dotyczy).
Uwaga: Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na własnej stronie plik pn. Instrukcja składania
ofert dla Wykonawców .
UWAGA!
Zamawiający wymaga, aby ilość zaoferowanych opakowań handlowych obejmowała nie mniej niż 100% zamówienia określonego w kolumnie „D” Tabeli A Załącznika 2A do siwz. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zaoferować opakowanie
handlowe, którego wielkość i/lub wielokrotność spowoduje zwiększenie ilości przedmiotu zamówienia wskazanego w kolumnie „D”, powinien w tejże kolumnie wskazać faktyczną ilość asortymentu jaką oferuje do realizacji zamówienia tzn. równo ważną z odpowiednią ilością pełnych oferowanych opakowań handlowych i ją wycenić.

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Dotyczy Wykonawców zamierzających składać ofertę w formie papierowej.
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale VII pkt.1 należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego terminie
do dnia 11-01-2021r. 15.01.2021r. do godziny 11:00.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w
Rozdziale XI, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11-01-2021r. 15.01.2021r. o godzinie 11:30 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, w pokoju 044.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w Rozdziale XI pkt 11. z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Dotyczy Wykonawców zamierzających składać ofertę w formie elektronicznej.
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XI pkt 11. należy złożyć w terminie do dnia 11-01-2021r.
15-01-2021 r. do godziny. 11:00.
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11-01-2021r. 15.01.2021r.o godzinie 11:30 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, w pokoju 044.
(https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica)
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według zasad określonych w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie powiadomienia podpisanego
przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określa cenę za całość przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w ofercie ceny brutto (wartości brutto) w
zakresie Części, na którą Wykonawca składa ofertę.
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2. Ceną oferty (w zakresie danej Części) jest wartość brutto wymieniona w formularzu ofertowym – Załączniku 2A do siwz
(formularzu asortymentowo-cenowym).
3. Zaleca się, aby poszczególne ceny jednostkowe netto były określone do 2 miejsc po przecinku, ale dopuszczalne jest
zastosowanie do 4 miejsc po przecinku w przypadku gdy wymaga tego prawidłowe złożenie oferty; całkowita wartość
zamówienia (netto i brutto) w powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku związku z tym, Wykonawca uzupełniając Załącznik nr 2A w zakresie wartości netto i brutto powinien zaokrąglić wykazane
kwoty tj. jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy
zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.
4. Cena oferty na wybraną przez Wykonawcę część musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z siwz, jak również koszty w nich nie ujęte np. załadunek, transport, rozładunek itp., a bez których nie
można wykonać przedmiotu zamówienia (również ewentualne opusty oferowane przez Wykonawcę), w szczególności w
cenie należy uwzględnić wszelkie dodatkowe koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu
umowy.
5. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego i obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XIV. Opis kryteriów oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert.
W przypadku określeń wyrażonych w procentach Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
1.1. w zakresie Części 1 oceniane będą:
a) Cena (C) - 60 %
b) Czułość testów wyrażona w jednostkach: ng/ml (CzT) – 20%
c) Dodatkowa czynność w przeprowadzanym badaniu – konieczność odwirowania próbki – 20 %
Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------------------- razy 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Punkty w kryterium „Czułość diagnostyczna testów” zostaną obliczone według wzoru:
Najmniejsza zaoferowana czułość testów (wyrażona w ng/ml)
CzT= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------razy 20 = liczba punktów
czułość zaoferowana w ofercie badanej (wyrażona w ng/ml)
ad. ) Punkty w kryterium „Dodatkowa czynność” (Dcz) przy wykonaniu badania - konieczność odwirowania próbki” będą
przyznane w następujący sposób:
- zaoferowanie sposobu wykonania badania z koniecznością odwirowania próbki – ofercie zostanie przyznane 0 pkt
- zaoferowanie sposobu wykonania badania bez konieczności odwirowania próbki – ofercie zostanie przyznane 20 pkt
1.2. w zakresie Części 2 oceniane będą:
a) Cena (C) - 60 %
b) Termin wykonywania dostaw (TD)* – 20%
*Termin wykonywania dostaw - maksymalnie do 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia - dotyczy dostaw zwykłych
c) Doradztwo merytoryczne (DM)** - 20%
**doradztwo merytoryczne – polegające na udzielaniu informacji/wskazówek w zakresie wykonania testów udzielane za pośrednictwem poczty e-mail - w ciągu 2 lub w ciągu 3 lub w ciągu 4 - godzin roboczych (maksymalnie) od zgłoszenia zaistnie nia takiej potrzeby przez Zamawiającego. (Godziny robocze będą liczone w zakresie godzin od 8.00 do 15.00 dnia roboczego
i zostają przeniesione w razie konieczności na następny dzień roboczy)
Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
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Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------------------- razy 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Punkty w kryterium „Termin wykonywania dostaw” zostaną obliczone według wzoru:
Najkrótszy zaoferowany termin dostaw
TD= --------------------------------------------------------------------------------------- razy 20 = liczba punktów
Termin dostaw w ofercie badanej
Punkty w kryterium „Doradztwo merytoryczne” zostaną obliczone według wzoru:
Najkrótszy zaoferowany termin udzielenia wskazówki
DM= --------------------------------------------------------------------------------------- razy 20 = liczba punktów
Termin udzielenia wskazówki w ofercie badanej
2. Zamawiający informuje, że w zakresie ocenianego kryterium:
1) „Doradztwo merytoryczne” w przypadku:
a) braku podania przez Wykonawcę wartości dotyczącej oferowanego czasu udzielania informacji/wskazówek w zakresie wykonania
testów udzielane za pośrednictwem poczty e-mail, przyjmie się najwyższą wartość przewidzianą w siwz, tzn. 4-godziny robocze.
Określona w ten sposób wartość będzie wiążąca dla Wykonawcy i zostanie wprowadzona do umowy,
b) zaoferowania czasu udzielania informacji/wskazówek w zakresie wykonania testów udzielane za pośrednictwem poczty email dłuższego niż 4 godziny robocze będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2uPzp – jako niezgodnej z tre ścią siwz,
c) zaoferowania czasu udzielania informacji/wskazówek w zakresie wykonania testów udzielane za pośrednictwem poczty email krótszego niż 2 godziny robocze – Zamawiający przyzna punkty, jak dla wartości 2 godzin roboczych, natomiast do umowy zostanie
wprowadzona wartość zaoferowana przez Wykonawcę.
2) „Termin wykonywania dostaw” w przypadku:
a) braku podania przez Wykonawcę wartości dotyczącej oferowanego terminu, przyjmie się najwyższą wartość przewidzianą w siwz, tzn. 5dniowy termin wykonywania dostaw. Określona w ten sposób wartość będzie wiążąca dla Wykonawcy i zostanie wprowadzona do umowy.
b) zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 5 dni roboczych będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2uPzp – jako niezgodnej z treścią siwz.

3. Za najkorzystniejsze (w zakresie danej części) zostaną uznane oferty z największą liczbą punktów, tj. przedstawiające najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa powyżej. Punkty będą przyznawane do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
przedłożyć umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, który spełni wymagania
formalne określone w ust. 1 – jeśli dotyczy.
3. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) została złożona tylko jedna oferta;
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego lub w następstwie wniesienia odwołania Krajowa
Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVII. Projekt umowy
UMOWA Nr …......./FZ/21 – dotyczy Części 1
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zawarta w dniu ………….. r. w Legnicy pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w
Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5 wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000163872, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział
Gospodarczy oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę
Dolnośląskiego pod nr 000000001953 reprezentowanym przez:
NIP 691-22-04-853
Regon 390999441
……………………….
- Dyrektora
przy kontrasygnacie
……………….
- …………………
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
.......................
z siedzibą w
NIP
Regon
reprezentowanym przez:
……………………………………
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) (Znak sprawy
WSzSL/FZ-77/20)
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do umowy, który stanowi jej
integralną część.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z asortymentem, o którym mowa w ust. 1, pełnego opisu metody/
metodyki wykonania testów w języku polskim.
§2
1. Towar, o którym mowa w § 1 będzie dostarczany przez Wykonawcę zgodnie z zapotrzebowaniami Zamawiającego w ciągu
5 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego zamówienia bądź w konkretnym dniu wskazanym w zamówieniu (termin
ten nie może być krótszy niż 5 dni roboczych).
2. W przypadku oznaczenia zamówienia znakiem „PILNE” Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia
na następny dzień bądź w konkretnym dniu wskazanym w zamówieniu (termin ten nie może być krótszy niż 1 dzień).
3. Strony dopuszczają składanie zamówień za pomocą poczty elektronicznej na adres …...................... lub innego środka
porozumiewania się na odległość. W przypadku komunikacji za pośrednictwem faksu prawidłowy wydruk potwierdzający
dokonanie transmisji danych w tej formie uważa się za skutecznie doręczone oświadczenie.
4. Wykonawca dostarcza towar we własnym zakresie na swój koszt i ryzyko do Zakładu Medycyny Laboratoryjnej (dalej
również: ZML) – w terminie, o którym mowa w ust.: 1 lub 2 - w zależności od rodzaju zamówienia - w godzinach od 7:30 do
14:30 zgodnie z zamówieniami wystawionymi przez Zamawiającego.
5. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu - w wersji pisemnej oraz w miarę możliwości w wersji
elektronicznej (na nośniku elektronicznym) lub pocztą elektroniczną na adres: ………..@szpital.legnica.pl - specyfikację
dostarczonego towaru dokument „wz” lub inny równoważny, zawierającą co najmniej datę i numer tej specyfikacji, dane
Wykonawcy, nr i datę zamówienia stanowiącego podstawę dokonanej dostawy, nazwę dostarczonego towaru oraz jego ilość oraz
serię i datę ważności każdego z dostarczonych asortymentów.
6. Dostarczane towary muszą posiadać oryginalne opakowanie z nazwą wyrobu, nazwą bądź logo producenta, datę ważności,
numer serii oraz inne dane umożliwiające łatwą identyfikację towaru, także ulotki lub etykietki zawierające niezbędne dane w
języku polskim pozwalające na jego identyfikację.
7. Każdorazowo dostarczany asortyment musi mieć, co najmniej 12 miesięczny termin przydatności do użycia liczony od dnia
dostawy.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami tak jakby nie nastąpiła oraz przy zachowaniu
prawa do naliczenia kar umownych określonych w § 6 w przypadku:
a) dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego umową terminu ważności
b) dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,
c) dostarczenia towaru w nieoryginalnych opakowaniach, bądź w opakowaniach nie spełniających wymogów określonych w
ust. 6.
§3
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1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru pod względem ilościowym niezwłocznie po odebraniu.
2. W przypadku braków ilościowych stwierdzonych przy dostawie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę
(faks).Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brakujący towar na następny dzień roboczy.
3. Z uwagi na brak możliwości stwierdzenia ewentualnych wad jakościowych dostarczonego towaru w chwili jego przyjęcia,
strony postanawiają, że Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia faksem lub drogą pisemną, reklamacji jakościowej w
terminie do 5 dni roboczych od chwili otwarcia opakowania w celu jego użycia. Przy czym Wykonawca odbierze
reklamowany towar najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia go o wadzie jakościowej i zobowiązany będzie do
udzielenia na nią odpowiedzi w terminie 5 dni roboczych liczonym od odbioru reklamowanego towaru.
4. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 3 jest jednoznaczny z jej uwzględnieniem i skutkować będzie
dostawą brakującego towaru bądź towaru wolnego od wad w terminie 2 dni roboczych. Skutek określony w zdaniu
poprzedzającym dotyczy również sytuacji, w których Wykonawca nie odebrał reklamowanego towaru.
5. Zgłaszanie reklamacji oraz informacji o brakach ilościowych odbywać się będzie za pośrednictwem faksu na numer
……………………….. lub poczty elektronicznej na adres…………………@...............................................
6. Postanowienia ustępów poprzedzających nie stanowią podstawy ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy i praw
Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, rękojmi bądź gwarancji.
§4
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy wyniesie netto .................................... zł , powiększone
o należny podatek VAT........ % Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi: ......................... zł ( słownie ............) .
2. Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana wg. cen jednostkowych netto podanych w ofercie przetargowej,
powiększonych o należny podatek VAT, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni liczonym od daty złożenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Wykonawca ma prawo przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ Skrzynka: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w
Legnicy, adres: Jarosława Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, dane identyfikacyjne skrzynki – nr PEPPOL 6912204853;
skrócona nazwa skrzynki: WSzS w Legnicy.
§5
1. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, o którym mowa w §1 pkt 2, w przypadku przedłożenia przez
Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego – poprzez ofertę korzystniejszą rozumie się ofertę dającą
Zamawiającemu wymierną korzyść ekonomiczna polegającą np. na obniżeniu ceny jednostkowej.
2. Dopuszcza się zmianę dotyczącą okresu obowiązywania umowy (przedłużenia jej trwania) jednak nie dłużej niż na okres
dalszych 12 miesięcy i nie dłużej niż do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku nie wykonania określonej
przez Zamawiającego liczby badań.
3. Zmiany, o których mowa w ustępach poprzedzających mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w następujących
przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie
zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu ustawowym. Niniejsza przesłanka nie będzie miała zastosowania do zmiany
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych poczynionych na szczeblu wykonawca
(pracodawca )-pracownik;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4 będą powodowały zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą kosztom,
które Wykonawca poniesie lub zaoszczędzi w związku ze zmianą regulacji prawnych wskazaną w ust. 4 niniejszego paragrafu
na zasadach opisanych w ust. poniżej.
6. W przypadku zmiany, o której mowa:
1) w ust. 4 pkt 1) zmiana VAT następować będzie automatycznie w przypadku zmiany przepisów, bez zmian dotychczasowej
kwoty netto i bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, jednak za uprzednim pisemnym zawiadomieniem drugiej
Strony przy czym zmiana ta następować będzie z dniem obowiązywania nowych przepisów w tym zakresie,
2) w ust. 4 pkt 2) i/lub pkt 3) i/lub pkt 4)wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu
Wykonawcy w odniesieniu do wykonania zamówienia określonego niniejszą umową jaka będzie bezpośrednim wynikiem
wejścia w życie tych zmian; przy czym w sytuacji zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2) i/lub pkt 3) i/lub pkt 4) mogących
powodować wzrost kosztu wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy wzrost wynagrodzenia Wykonawcy z tym
związany może nastąpić wyłącznie w sytuacji udowodnienia i odpowiedniego udokumentowania przez Wykonawcę zarówno
samego wzrostu tych kosztów jak również ich wysokości. Zmiana wysokości wynagrodzenia możliwa będzie wyłącznie w
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przypadku złożenia przez Wykonawcę stosownego wniosku i udowodnienia zawartych w nim twierdzeń, nie później niż w
terminie 30 dni liczonych od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających daną zmianę, przy czym zmieniona wysokość
wynagrodzenia w razie uznania przez Zamawiającego zasadności złożonego przez Wykonawcę wniosku obowiązywać będzie
od dnia jego złożenia, jednak nie wcześniej niż od daty wejścia w życie przepisów wyprowadzających te zmiany. W takiej
sytuacji Wykonawca wystawi fakturę korygującą z 60-dniowym terminem zapłaty.
7. W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży i udokumentuje wniosek po upływie 30-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2,
zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia udokumentowanego wniosku.
§6
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:
a) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 1,
b) w wysokości 70 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 2,
c) w wysokości 40 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust 4,
d) w wysokości 100 zł w przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego z umową.
2. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 20%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 1.
3. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7
Za wyjątkiem zmiany, o której mowa w §5 ust. 4 pkt 1, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowa zostaje zawarta na czas określony od..........................do ........................r., z zastrzeżeniem §5 ust. 2, przy czym
wygasa w całości lub w części w przypadku zrealizowania (dostawy) umowy lub jej części przed upływem okresu jej
obowiązywania.
§9
1. Rozwiązanie umowy przed terminem, na jaki została zawarta przysługuje każdej ze stron za porozumieniem lub z
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnego naruszenia terminu
dostaw, każde przekraczające trzy dni W takim przypadku Zamawiający zachowuje prawo do naliczania kar umownych
zgodnie z §6.
§10
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
§11
Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, czynność prawna
mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej, to jest po wyrażeniu na to zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego oraz po wyrażeniu na to
zgody przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub
jakąkolwiek osobę trzecią przepisów ww. ustawy, Zamawiający może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności takiej
czynności prawnej.
§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
§13
Strony zobowiązują się do stosowania postanowień niniejszej umowy, jak również SIWZ oraz złożonej oferty, na podstawie
których umowa ta została zawarta
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i
dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

UMOWA Nr ……../FZ/21 – dotyczy Części 2
zawarta w dniu …………... r. w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5 wpisanym do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000163872, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd
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Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 000000001953
NIP 691-22-04-853
Regon 390999441
reprezentowanym przez:
…………. – …………………….
przy kontrasygnacie
……………... – ……………...
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……….
NIP ………..
Regon …………..
reprezentowanym przez:
………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) (Znak sprawy
WSzSL/DZ-77/20)
§1
Przedmiotem umowy jest:
1) sukcesywna (na zamówienie Zamawiającego) dostawa przedmiotu zamówienia wymienionego w poz. 1 -3 Tabeli A
Załącznika nr 1 do umowy,
2) użyczenie sprzętu i oprogramowania (zwanego dalej również: Sprzęt) do wykonywania testów ( dalej również: badania)
przy pomocy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1); Sprzęt został opisane w Załączniku A do umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy oraz uruchomienia przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 pkt 2) i
przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu jego prawidłowej obsługi. Przedmiot umowy będzie dostarczony,
zamontowany i uruchomiony na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie dostawy oraz reklamacji jest Pan Marek Majsnerowicz Kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej, tel. 76 72 -11- 671.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić Sprzęt w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy w zakresie wskazanym w §1 pkt 2 będzie protokół zdawczo-odbiorczy
podpisany przez strony umowy obejmujący stwierdzenie wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.
§2A
1.Wykonawca oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie/licencję do oprogramowania zainstalowanego na
komputerze uprawniające do udzielenia licencji/sublicencji na warunkach wynikających ze specyfiki użytkowania urządzenia
dla celów określonych niniejszą umową.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji/sublicencji do korzystania z oprogramowania zainstalowanego na
komputerze na czas nieokreślony w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania badań, w tym do jego używania
przez wprowadzenie/ instalowanie do serwera, pamięci przenośnych oraz połączenia z wewnętrznymi szpitalnymi systemami
informatycznymi (HIS i LIS).
3. Wykonawca przejmuje wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw
autorskich do dostarczonego oprogramowania, za wyjątkiem tych naruszeń, które zawinione będą przez Zamawiającego.
4. Wykonawca udziela licencji w powyższym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w
§4 ust 1.
§3
1. Towar, o którym mowa w § 1 będzie dostarczany przez Wykonawcę zgodnie z zapotrzebowaniami Zamawiającego w ciągu
……….. dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego zamówienia bądź w konkretnym dniu wskazanym w zamówieniu
(termin ten nie może być krótszy niż ………dni robocze).

WSZSL/FZ-77/20
2. W przypadku oznaczenia zamówienia znakiem „PILNE” Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia
na następny dzień roboczy bądź w konkretnym dniu wskazanym w zamówieniu (termin ten nie może być krótszy niż 1 dzień
roboczy).
3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego udzielania informacji/wskazówek w zakresie wykonania testów w ciągu
………………. godzin roboczych liczonym od daty zgłoszenia zaistnienia takiej potrzeby przez Zamawiającego przekazanej
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: …………………
4. Strony dopuszczają składanie zamówień za pomocą poczty elektronicznej na adres …...................... lub innego środka
porozumiewania się na odległość. W przypadku komunikacji za pośrednictwem faksu prawidłowy wydruk potwierdzający
dokonanie transmisji danych w tej formie uważa się za skutecznie doręczone oświadczenie.
5. Wykonawca dostarcza towar we własnym zakresie na swój koszt i ryzyko do Zakładu Medycyny Laboratoryjnej (dalej
również: ZML) – w terminie, o którym mowa w ust.: 1 lub 2 - w zależności od rodzaju zamówienia - w godzinach od 7:30 do
14:30 zgodnie z zamówieniami wystawionymi przez Zamawiającego.
6. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu - w wersji pisemnej oraz w miarę możliwości w wersji
elektronicznej (na nośniku elektronicznym) lub pocztą elektroniczną na adres: ………..@szpital.legnica.pl - specyfikację
dostarczonego towaru dokument „wz” lub inny równoważny, zawierającą co najmniej datę i numer tej specyfikacji, dane
Wykonawcy, nr i datę zamówienia stanowiącego podstawę dokonanej dostawy, nazwę dostarczonego towaru oraz jego ilość oraz
serię i datę ważności każdego z dostarczonych asortymentów.
7. Dostarczane towary muszą posiadać oryginalne opakowanie z nazwą wyrobu, nazwą bądź logo producenta, datę ważności,
numer serii oraz inne dane umożliwiające łatwą identyfikację towaru, także ulotki lub etykietki zawierające niezbędne dane w
języku polskim pozwalające na jego identyfikację.
8. Każdorazowo dostarczany asortyment musi mieć, co najmniej 12 miesięczny termin przydatności do użycia liczony od dnia
dostawy.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami tak jakby nie nastąpiła oraz przy zachowaniu
prawa do naliczenia kar umownych określonych w § 6 w przypadku:
a) dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego umową terminu ważności
b) dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,
c) dostarczenia towaru w nieoryginalnych opakowaniach, bądź w opakowaniach nie spełniających wymogów określonych w
ust. 7.
10. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu i siwz prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień w maksymalnej ilości określonej w kolumnie „E” Tabeli A Załącznika nr 1 do umowy,
2) Minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający będzie ilość określona w kolumnie „D” Tabeli A
Załącznika nr 1 do umowy.
3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie 36 miesięcy od zawarcia umowy (bądź
maksymalnie w okresie 48 miesięcy – w przypadku przedłużenia przez Strony okresu obowiązywania umowy, o którym
mowa w §5 ust. 2 - w miarę zaistnienia potrzeb),
4) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa
opcji nie skorzysta, bądź skorzysta w ilości mniejszej niż określona w kolumnie „E” Tabeli A Załącznika Nr 1 do umowy,
przy zastrzeżeniu, o którym mowa w pkt. 2) niniejszego ustępu.
11. Wykonawca nie może odmówić Zamawiającemu wykonania zamówienia, w zakresie opisanym w ust. 10 pkt 1).
§3A
1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonego asortymentu, o którym mowa w §1 pkt 1 pod względem
ilościowym niezwłocznie po odebraniu.
2. W przypadku braków ilościowych stwierdzonych przy dostawie realizowanej w trybie §3 ust. 1 Wykonawca zobowiązany
będzie dostarczyć brakujący asortyment (ilości) na następny dzień roboczy od otrzymania zawiadomienia.
3. Z uwagi na brak możliwości stwierdzenia ewentualnych wad jakościowych asortymentu w chwili przyjęcia, strony
postanawiają, że Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji jakościowej w terminie do 5 dni roboczych od chwili
jego zastosowania w celu jego użycia. Przy czym Wykonawca odbierze reklamowany towar najpóźniej w ciągu 3 dni
roboczych od powiadomienia go o wadzie jakościowej i zobowiązany będzie do rozpatrzenia reklamacji - udzielenia na nią
odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych liczonych od odbioru reklamowanego towaru bądź upływu terminu do jego odebrania.
3a. W przypadku stwierdzenia wady w inny sposób lub w innym trybie niż określony w ust. 3 Zamawiającemu przysługuje
prawo do zgłoszenia reklamacji jakościowej przez cały okres ważności towaruo.
4. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 3 jest jednoznaczny z jej uwzględnieniem i skutkować będzie
dostawą towaru wolnego od wad na kolejny dzień roboczy. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym dotyczy również
sytuacji, w których Wykonawca nie odebrał reklamowanego towaru.
5. Zgłaszanie reklamacji oraz informacji o brakach ilościowych odbywać się będzie za pośrednictwem faksu na numer
………….. lub poczty elektronicznej na adres …………@..................

WSZSL/FZ-77/20
6. Postanowienia ustępów poprzedzających nie stanowią podstawy ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy i praw
Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, rękojmi bądź gwarancji.
§4
1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy z uwzględnieniem prawa opcji wyniesie
netto .................. zł, powiększone o należny podatek VAT ........ % Łącznie wynagrodzenie brutto wyniesie: ...................... zł
(słownie ............).
2. Zapłata za wykonanie umowy będzie realizowana wg. cen jednostkowych netto podanych w ofercie przetargowej,
powiększonych o należny podatek VAT, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni liczonym od daty złożenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, obejmującą każdorazową dostawę.
3. Wykonawca ma prawo przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ Skrzynka: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w
Legnicy, adres: Jarosława Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, dane identyfikacyjne skrzynki – nr PEPPOL 6912204853;
skrócona nazwa skrzynki: WSzS w Legnicy.
§5
1. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty
korzystniejszej dla Zamawiającego – poprzez ofertę korzystniejszą rozumie się ofertę dającą Zamawiającemu wymierną
korzyść ekonomiczną polegającą np. na obniżeniu ceny jednostkowej przedmiotu umowy.
2. Dopuszcza się zmianę dotyczącą okresu obowiązywania umowy (przedłużenia jej trwania) jednak nie dłużej niż na okres
dalszych 12 miesięcy i nie dłużej niż do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku nie wykonania określonej
przez Zamawiającego liczby badań.
3. Zmiany, o których mowa w ustępach poprzedzających mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w następujących
przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie
zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu ustawowym. Niniejsza przesłanka nie będzie miała zastosowania do zmiany
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych poczynionych na szczeblu wykonawca
(pracodawca )-pracownik;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4 będą powodowały zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą kosztom,
które Wykonawca poniesie lub zaoszczędzi w związku ze zmianą regulacji prawnych wskazaną w ust. 4 niniejszego paragrafu
na zasadach opisanych w ust. poniżej.
6. W przypadku zmiany, o której mowa:
1) w ust. 4 pkt 1) zmiana VAT następować będzie automatycznie w przypadku zmiany przepisów, bez zmian dotychczasowej
kwoty netto i bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, jednak za uprzednim pisemnym zawiadomieniem drugiej
Strony przy czym zmiana ta następować będzie z dniem obowiązywania nowych przepisów w tym zakresie,
2) w ust. 4 pkt 2) i/lub pkt 3) i/lub pkt 4)wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu
Wykonawcy w odniesieniu do wykonania zamówienia określonego niniejszą umową jaka będzie bezpośrednim wynikiem
wejścia w życie tych zmian; przy czym w sytuacji zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2) i/lub pkt 3) i/lub pkt 4) mogących
powodować wzrost kosztu wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy wzrost wynagrodzenia Wykonawcy z tym
związany może nastąpić wyłącznie w sytuacji udowodnienia i odpowiedniego udokumentowania przez Wykonawcę zarówno
samego wzrostu tych kosztów jak również ich wysokości. Zmiana wysokości wynagrodzenia możliwa będzie wyłącznie w
przypadku złożenia przez Wykonawcę stosownego wniosku i udowodnienia zawartych w nim twierdzeń, nie później niż w
terminie 30 dni liczonych od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających daną zmianę, przy czym zmieniona wysokość
wynagrodzenia w razie uznania przez Zamawiającego zasadności złożonego przez Wykonawcę wniosku obowiązywać będzie
od dnia jego złożenia, jednak nie wcześniej niż od daty wejścia w życie przepisów wyprowadzających te zmiany. W takiej
sytuacji Wykonawca wystawi fakturę korygującą z 60-dniowym terminem zapłaty.
7. W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży i udokumentuje wniosek po upływie 30-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2,
zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia udokumentowanego wniosku.
§6
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:
a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu
określonego w §2 ust. 3
e) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust. 1,
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f) w wysokości 70 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust. 2,
g) w wysokości 40 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3A ust 4,
h) w wysokości 100 zł w przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego z umową.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z jej stron, a którego przyczyna leży po stronie Wykonawcy,
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1.
3. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 20%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 1.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w terminie dostawy sprzętu - o 7 dni.
5. Umowne prawo odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od podjęcia wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie od umowy.
6. Zastrzeżone niniejszą umową warunki odstąpienia od umowy nie wyłączają ani nie ograniczają odstąpienia na zasadach i w
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnych oraz prawie zamówień
publicznych.
7. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony od..........................do ........................r., z zastrzeżeniem §5 ust. 2, przy czym
wygasa w całości lub w części w przypadku zrealizowania (dostawy) umowy lub jej części przed upływem okresu jej
obowiązywania, o ile strony umowy nie postanowią inaczej - w związku z art. 144 ust. 1 pkt 6 uPzp.
§8
Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, czynność prawna
mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej, to jest po wyrażeniu na to zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego oraz po wyrażeniu na to
zgody przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub
jakąkolwiek osobę trzecią przepisów ww. ustawy, Zamawiający może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności takiej
czynności prawnej.
§9
1. Strony zobowiązują się do stosowania postanowień niniejszej umowy, jak również SIWZ oraz złożonej oferty, na
podstawie których umowa ta została zawarta.
2. Wszelkie zmiany treści umowy, za wyjątkiem określonych w §5 ust. 4 pkt. 1 mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej - aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
Załącznik A do umowy nr../FZ/21

Przedmiot użyczenia
typ/model
Wartość netto przedmiotu użyczenia ……….
Wartość brutto przedmiotu użyczenia …………..
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
(dalej również: „Umowa”)
zawarta dnia ……..r. w Legnicy
pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy z siedzibą w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 (kod pocztowy: 59-220), wpisanym
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000163872, NIP: 691-220-48-53, REGON: 390999441;
reprezentowanym przez:
…………
(dalej również: „Powierzający”)
a ……….
reprezentowanym przez:
……………
(dalej również: „Procesor”)
(Powierzający i Procesor zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”)
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Mając na uwadze fakt, że Strony zawarły umowę z dnia …… Nr…./FZ/……. na podstawie której Procesor zobowiązał się do
przetwarzania danych osobowych (dalej również „Umowa Główna”), Strony zawierają Umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot powierzenia i oświadczenia Stron
1. Powierzający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1
i na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe.
2. Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku nr 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez
Powierzającego. Zmiana Załącznika nr 1 w zakresie ograniczenia albo rozszerzenia zakresu może być dokonana poprzez przesłanie przez
Powierzającego do Procesora nowej zmienionej wersji Załącznika nr 1 w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Załączniku nr
4). W przypadku braku reakcji Procesora w ciągu 3 dni roboczych (dalej również: „Dni Robocze”) od daty wysłania wiadomości przez
Powierzającego przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy Głównej. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych
osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy Głównej.
4. W stosunku do danych osobowych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności przetwarzania, np.: przeglądanie,
przechowywanie.
5. Z tytułu przetwarzania danych osobowych Procesorowi nie przysługuje prawo do odrębnego wynagrodzenia poza wskazanym w Umowie
Głównej (w tym również na wypadek zmiany zakresu przetwarzania).
§2
Obowiązki i Odpowiedzialność Stron
1. Procesor oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. W przypadku, gdy Procesor stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO, lub zatwierdzony mechanizm
certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO, jest to wystarczające do wykazania zapewnienia gwarancji, o których mowa w ustępie
poprzedzającym w zakresie objętym zatwierdzonym kodeksem postępowania lub zatwierdzonym mechanizmem certyfikacji.
3. Procesor zobowiązany jest:
1) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego, co dotyczy także przekazywania danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. Powierzający może przekazywać Procesorowi dokładniejsze instrukcje poprzez zgłoszenie w serwisie Procesora
dedykowanym do obsługi zgłoszeń.
2) niezwłocznie informować Powierzającego o obowiązku prawnym udostępnienia danych osobowych, o którym mowa w pkt. 1) powyżej,
chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
3) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby odpowiednie, upoważnione do tego;
4) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy, lub które podlegają
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
5) jeżeli dane osobowe powierzone Procesorowi do przetwarzania zawierają dane o stanie zdrowia oraz podlegają tajemnicy zawodowej
osób wykonujących zawody medyczne, procesowania ich z zachowaniem najwyższej staranności, w tym zakresie zasad bezpieczeństwa i
zabezpieczeń systemów informatycznych oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Umowy;
6) podejmować wszelkie środki wymagane, zgodnie z art. 32 RODO, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz
charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w szczególności:
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
c) zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo
przetwarzania,
7) przestrzegać warunków korzystania z usług podmiotu, któremu podpowierza przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w ust. 14 i
15 poniżej,
8) w razie potrzeby i na żądanie Powierzającego pomagać Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale
III RODO; w szczególności dotyczy to wspomagania w zakresie udzielania odpowiedzi na wniosek o korzystanie z praw osoby, których
dane dotyczą, w tym w zakresie prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą, prawa do sprostowania danych, prawa do
usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania,
9) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych na adres wskazany w Załączniku nr 4 informować Powierzającego o
tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała do Procesora korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonywania praw osoby
określonych w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji,
10) w razie potrzeby i/lub na żądanie Powierzającego pomagać Powierzającemu wywiązywać się z następujących obowiązków:
a) wypełniania obowiązków związanych z wdrożeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzania przez Powierzającego, zgodnie z art. 32 RODO,
b) zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu zgodnie z art. 33 RODO,
c) zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych zgodnie z art. 34 RODO,
d) dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych
osobowych zgodnie z art. 35 RODO,
e) przeprowadzaniu konsultacji z organem nadzorczym zgodnie art. 36 RODO,
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11) udostępniać Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków w zakresie powierzenia
przetwarzania danych, o ile nie stanowią one tajemnicy przedsiębiorcy lub innej tajemnicy prawnie chronionej. Procesor jest zobowiązany
udostępnić co najmniej do wglądu wszelkie informacje i dokumenty w terminie 2 Dni Roboczych od przesłania żądania Powierzającego na
adres wskazany w Załączniku nr 4.
4. Procesor zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu
Powierzającego, zawierający następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Procesora oraz Powierzającego, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela Procesora
oraz inspektora ochrony danych,
2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Powierzającego,
3) gdy ma to zastosowanie – informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym
nazwę państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO
dokumentację odpowiednich zabezpieczeń,
4) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.
5. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz
wdrażania właściwych środków naprawczych. Procesor jest zobowiązany do udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, co najmniej do wglądu, na żądanie Powierzającego przekazane za pośrednictwem e-maila na adres wskazany w
Załączniku nr 4. Procesor jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 Dni Roboczych od przesłania przez Powierzającego
żądania.
6. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Procesor bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 24 godzin od powzięcia
wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt Powierzającemu, wskazując w zgłoszeniu:
1) opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz przybliżoną liczbę osób, których dane
dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można
uzyskać więcej informacji,
3) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
4) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zapobieżenia naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w
stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
7. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy wskazany w Załączniku nr 4.
8. Jeśli wszystkich informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie da się udzielić w tym samym czasie, Procesor ma obowiązek ich
udzielać Powierzającemu sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
9. Do czasu przekazania Procesorowi instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych, Procesor podejmuje bez zbędnej
zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
10. Bez wyraźnej instrukcji Powierzającego Procesor nie jest zobowiązany do informowania o naruszeniu ochrony danych osobowych
organu nadzorczego ani osób, których dane dotyczą.
11. Procesor dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez Powierzającego danych osobowych, w tym okoliczności
naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację
Powierzającemu na jego żądanie.
12. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane
osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
13. Procesor jest uprawniony do dokonania dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi
(dalej również: „Podprocesor”) wyłącznie na podstawie uprzedniej ogólnej zgody Powierzającego, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
Lista podmiotów z których korzysta Procesor stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Powyższe nie wyklucza prawa Procesora do upoważnienia
innych podmiotów do przetwarzania danych osobowych powierzonych w ramach Umowy, jednak upoważnienie to musi odbyć się zgodnie
z zasadami przewidzianymi w art. 28 ust. 2 RODO. W szczególności Procesor informuje Powierzającego o zamiarze wyboru nowego
Podprocesora spoza listy wskazanej w Załączniku nr 3 bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od
planowanego dnia zawarcia umowy dalszego powierzenia przetwarzania z nowym Podprocesorem. W sytuacji w której Powierzający
wyrazi sprzeciw wobec korzystania przez Procesora z Podprocesora, Procesor nie jest uprawniony do zawarcia umowy z Podprocesorem,
którego dotyczy sprzeciw.
14. Jeśli do wykonania, w imieniu Powierzającego, konkretnych czynności przetwarzania Procesor dokona dalszego powierzenia
(podpowierzenia) przetwarzania danych osobowych Podprocesorowi, to Procesor zapewnia, iż Podprocesor wypełnia te same obowiązki
ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Procesora w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie przez niego danych osobowych było zgodne z wymogami
RODO. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie tych obowiązków ochrony danych osobowych przez Podprocesora.
15. W przypadku, gdy Procesor dokonał dalszego powierzenia danych osobowych, Procesor zapewnia, iż Podprocesor wypełniać będzie,
bezpośrednio w stosunku do Powierzającego, obowiązki wymienione w ust. 6 oraz ust. 8-9 i ust. 11 powyżej.
16. Procesor zapewni również w umowie z Podprocesorem możliwość realizacji przez Powierzającego kontroli względem dalszego
podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w § 3 Umowy). Procesor jest zobowiązany
poinformować Podprocesora, że informacje, w tym dane osobowe, na jego temat mogą być udostępnione Powierzającemu w celu
wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
17. Procesor odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie
dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Powierzającego lub wbrew
tym instrukcjom.
18. Procesor ma obowiązek współdziałać z Powierzającym na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie,
której dane dotyczą, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio Podprocesor w stosunku do Powierzającego.
19. W przypadku, gdy za szkodę spowodowaną przetwarzaniem odpowiadają zarówno Powierzający, jak i Procesor, ponoszą oni
odpowiedzialność solidarną za całą szkodę. Powierzający lub Procesor nie ponosi odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, jeżeli w żaden sposób nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.
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20. W przypadku, gdy Powierzający zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania
od Procesora zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
21. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych Procesor zobowiązany jest informować (o ile nie doprowadzi to do
naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub
sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Procesora, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez Procesora, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
22. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z powierzeniem przetwarzania
danych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.
§3
Prawo kontroli
1. Powierzający posiada prawo kontroli właściwego przetwarzania przez Procesora powierzonych mu danych osobowych. Procesor na
każdy pisemny wniosek Powierzającego zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu
danych osobowych, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania wniosku Powierzającego.
2. Procesor umożliwia Powierzającemu lub upoważnionemu przez Powierzającego audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji,
i zobowiązuję się współpracować z Powierzającym w zakresie dotyczącym wyłącznie realizacji Umowy. Powierzający zobowiązuje się, że
jako upoważniony audytor nie zostanie wyznaczony podmiot prowadzący pośrednio lub bezpośrednio działalność konkurencyjną w
stosunku do działalności prowadzonej przez Procesora. Ewentualne czynności kontrolne będą prowadzone na koszt i ryzyko
Powierzającego.
3. Termin przeprowadzenia kontroli zostanie ustalony z Procesorem, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 Dni Roboczych od
przekazania Procesorowi żądania na adres mailowy wskazany w Załączniku nr 4.
4. Procesor niezwłocznie informuje Powierzającego, jeśli wydane Procesorowi polecenie, w oparciu o § 2 ust. 3 pkt 10 Umowy lub w
oparciu o ust. 1 powyżej, stanowi naruszenie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów.
5. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Powierzającego lub upoważniony przez Powierzającego przedstawiciel audytora sporządza
protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Procesor zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Powierzającym,
dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych.
6. Powierzający ma także prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. Procesor zobowiązuje
się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, na każde pytanie Powierzającego dotyczące
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
7. Procesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez
Powierzającego (lub podmiot zewnętrzny, któremu Powierzający zleci wykonanie audytu) audytu zgodności przetwarzania danych
osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na zasadach określonych w § 3 ust. 1 – 3.
8. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie audytu, bez prawa do żądania zwrotu takich
kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
9. W przypadku, gdy Procesor audytowany jest za zgodność z przepisami RODO przez niezależny podmiot trzeci z własnej inicjatywy,
Procesor zobowiązuje się udostępnić Powierzającemu na jego żądanie wyniki tego audytu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3
dni roboczych. Wyniki audytu obejmują informacje o stwierdzonym stopniu zgodności z RODO i podstawowe wnioski z audytu. Wyniki
audytu mogą zawierać szczegółowe informacje, w tym protokół, w zakresie, w jakim nie ujawniają tajemnicy przedsiębiorcy lub innej
tajemnicy prawnie chronionej.
§4
Wsparcie Powierzającego w wykonywaniu praw określonych w rozdziale III RODO
1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. e) RODO biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Procesor w miarę możliwości pomaga Powierzającemu
poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w
zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
2. Procesor jest zobowiązany do wsparcia Powierzającego w zakresie realizacji następujących praw podmiotów danych osobowych:
a) obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO;
b) prawa dostępu do danych;
c) prawa do sprostowania danych;
d) prawa do usunięcia danych;
e) prawa do ograniczenia przetwarzania;
f) obowiązku poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania;
g) prawa do przenoszenia danych;
h) prawa do sprzeciwu;
i) kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
3. Żądanie Powierzającego w zakresie uzyskania wsparcia w związku z realizacją praw wymienionych w pkt. 2 zostanie niezwłocznie
przekazane Procesorowi na adres mailowy wskazany w Załączniku nr 4.
4. Procesor w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania żądania potwierdzi jego otrzymanie Powierzającemu.
5. Procesor w terminie 5 Dni Roboczych od terminu wskazanego w ust. 4 poinformuje Powierzającego o wykonaniu przekazanego
żądania.
6. Jeżeli Procesor nie jest w stanie zrealizować żądania przekazanego mu przez Powierzającego jest on zobowiązany do przygotowania i
przekazania Powierzającemu wyjaśnienia opisującego przyczyny dla których zrealizowanie żądania Powierzającego było niemożliwe.
§5
Transfer danych osobowych do państw trzecich
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1. Procesor nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (dalej również: „EOG”), chyba że Powierzający udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody
zezwalającej na taki transfer.
2. Jeśli Powierzający udzieli Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, Procesor może
dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:
a) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej lub
b) Powierzający i Procesor lub Podprocesor zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który
zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.
§6
Adresy stron i dane osób
1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na adresy Stron wskazane w Załączniku nr 4.
2. Procesora w kontaktach z Powierzającym oraz Powierzający w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą
osoby wskazane w Załączniku nr 4.
3. Zmiana adresów i danych tych osób nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie danych zawartych w Załączniku nr 4, Strony
powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.
§7
Czas trwania Umowy
1. Powierzenie trwa przez czas obowiązywania Umowy Głównej. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy Głównej skutkuje
rozwiązaniem Umowy.
2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Procesor ma obowiązek usunąć lub zwrócić Powierzającemu – zależnie
od decyzji Powierzającego – wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba
że powszechnie obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
3. Procesor przesyła Powierzającemu pisemne potwierdzenie zniszczenia danych osobowych. Potwierdzenie powinno zostać przesłane na
adres e-mail wskazany w Załączniku nr 4.
4. Powierzający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Procesor nie wypełnia obowiązków wskazanych w § 2
Umowy, lub uniemożliwia Powierzającemu skorzystania z prawa kontroli wskazanego w § 3 Umowy.
5. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podprocesorami
postanowień, zgodnie z którymi umowy podpowierzenia danych będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia
obowiązywania niniejszej Umowy.
§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz
innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, a także przepisy regulujące prawa pacjenta, zasady wykonywania
zawodów medycznych oraz prowadzenia działalności leczniczej.
3. Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa wprost
przewiduje inną formę dokonywania zmian.
4. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Powierzającego.
5. O ile Umowa główna nie stanowi inaczej, wszelkie spory w związku z niniejszą Umową zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Powierzającego.
W imieniu powierzającego
………………………….

W imieniu procesora
………………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAKRES PRZETWARZANIA
Kategoria osób, których dane dotyczą

Rodzaj danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 2
PISEMNA ZGODA POWIERZAJĄCEGO NA KORZYSTANIE PRZEZ PROCESORA Z USŁUG PODPROCESORÓW
Działając w imieniu Powierzającego, zgodnie z § 2 ust. 13 Umowy, niniejszym wyrażam zgodę na korzystanie przez Procesora z
Podprocesorów w ramach świadczenia usług na podstawie niniejszej Umowy.
Oświadczam, iż Procesor przedstawił mi listę Podprocesów z których usług korzysta. Lista stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
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W imieniu Powierzającego
……………………………………
ZAŁĄCZNIK NR 3
LISTA PODPROCESORÓW Z USŁUG KTÓRYCH KORZYSTA PROCESOR
………………………
ZAŁĄCZNIK NR 4

DANE KONTAKTOWE STRON
Dane przedstawicieli Stron:
Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Powierzającego na następujące dane kontaktowe: adres
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy tel. 76/ 72-11-300, email sekretariat@szpital.legnica.pl Powierzającego w kontaktach z
Procesorem w zakresie ustaleń Umową reprezentować będą następujące osoby: Krzysztof Maciejak, tel. 76/72-11-707, email:
iod@szpital.legnica.pl
Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Procesora na następujące dane kontaktowe:
adres ……,
tel. ……..,
mail ………
Procesora w kontaktach z Powierzającym w zakresie ustaleń Umową reprezentować będą następujące osoby:
………………………………………………………..
adres …………, tel. ……………, email ……………………

Rozdział XVIII. Środki ochrony prawnej
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Rozdział XIX. Informacja o umowach ramowych
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umów ramowych.
Rozdział XX. Informacja o podwykonawstwie
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców. Dane należy zamieścić zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku Nr 2
do siwz.
Rozdział XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe
Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Rozdział XXII. Wykaz załączników do siwz
Załącznik Nr 1 – Jednolity Europejski Dokument Zamówień
Załącznik Nr 2 - wzór druku oferty
Załącznik Nr 2A – formularz asortymentowo-cenowy
Rozdział XXIII. Instrukcja wypełnienia JEDZ
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Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu dołączają dokument JEDZ wypełniony w
następujących częściach:
CZĘŚĆ II: INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
A: Informacje na temat wykonawcy – TAK, z wyjątkiem informacji dotyczących czy Wykonawca jest wpisany do
urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach
krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania). Polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości ustanowienia
urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców. Polscy Wykonawcy w tej podsekcji nie zaznaczają nic, gdyż
elektroniczna wersja formularza nie zawiera opcji "nie dotyczy".
B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy – TAK
C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów – TAK/NIE
D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega - NIE
CZĘŚĆ III: PODSTAWY WYKLUCZENIA
A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo - TAK
B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne - TAK
C: Podstawy opisane w JEDZ dotyczące zakresów jak niżej:
- naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska
- naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy
- upadłość
- niewypłacalność
- układ z wierzycielami
- inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego
-aktywami zarządza likwidator
- działalność gospodarcza jest zawieszona
- porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji
- konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia
- winien wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów
lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania
D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym-TAK
CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI
: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji – TAK
CZĘŚĆ V: OGRANICZANIE LICZBY KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ KANDYDATÓW - NIE
CZĘŚĆ VI: OŚWIADCZENIA KOŃCOWE - TAK
Rozdział XXIV. Instrukcja dotycząca wymogu złożenia elektronicznej wersji JEDZ
Krok 1 Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny, wypełniając JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD lub
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. Wykorzystywane przez Wykonawcę narzędzia lub
oprogramowanie powinny umożliwić uzupełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu, zgodnie z informacjami
wskazanymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Krok 2 Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (oświadczenia podmiotów
składających ofertę/ wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny
mieć postać elektroniczną, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie
w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. wystawionym przez
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
Dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji.
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Krok 3 Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać
dołączony do oferty i razem z nią złożony na stronie, gdzie ogłoszone jest postępowanie (link do postępowania
znajduje się na profilu nabywcy https://www.platformazakupowa.pl/szpital_legnica).
Krok 4 W przypadku wezwania do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca
przesyła dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej
Open Nexus Sp. z o.o., korzystając z przycisku Wyślij wiadomość dostępnego na stronie na stronie, gdzie
ogłoszone
jest
postępowanie
(link do postępowania
znajduje
się
na
profilu nabywcy
https://www.platformazakupowa.pl/szpital_legnica).
Rozdział XXV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Klauzula obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO na potrzeby udzielenia zamówienia publicznego
oznaczonego WSzSL/FZ-77/20
Zgodnie z art. 13 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 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
−
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul.
Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica (dalej: „Szpital”). Kontakt tel.: 76 72 11 000 (centrala telefoniczna);
a)
Szpital wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@szpital.legnica.pl,
b)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
(dalej „ustawa Pzp”)w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
c)
Zamówieniem publicznym na potrzeby którego będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe jest zamówienie
publiczne, któremu towarzyszy niniejsza klauzula (dalej: „Zamówienie”),
d)
Dane osobowe i kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane na potrzeby postępowania wynikają
bezpośrednio z SIWZ Zamówienia, Szpital przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe,
informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CE IDG),
e)
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przede wszystkim będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp;, a także podmioty
przetwarzające działające na zlecenie Szpitala (np. dostawcy usług IT, kancelarie prawne) oraz pracownicy i
współpracownicy Szpitala,
f)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
g)
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
h)
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Szpital do odbiorcy w państwie trzecim,
i)
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
j)
posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo dostępu do prze kazanych danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że prze twarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
co do zasady Pana/Pani prawo do usunięcia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych jest istotnie ograniczone, w szczególności nie przysługuje Panu/Pani:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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.
4.
k)

Zamawiający informuje, że:
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 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, z późn. zm.), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 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, z późn. zm.), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

