
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wołczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532421008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M.Skłodowskiej - Curie 23

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@pczszpitalkluczbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczszpitalkluczbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot Leczniczy S.A.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wołczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce9613ee-d8c9-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098324/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 13:32
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008921/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 zakup pieluchomajtek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.pczszpitalkluczbork.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.pczszpitalkluczbork.pl
przetarg@pczszpitalkluczbork.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Należy wybrać następujące
dane: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na
platformie Starostwa Powiatowego w Kluczborku ePUAP: /SP_Kluczbork/SkrytkaESP 
Mechanizm szyfrowania ofert nie wymaga pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ cały proces,
zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie:
https://miniPortal.uzp.gov.pl
Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć
postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk
umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym postępowaniu
Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.pczszpitalkluczbork.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, poniżej zostały przedstawione podstawowe informacje,
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów, biorących udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, w którym: administratorem danych osobowych jest Powiatowe
Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 46 – 200 Kluczbork, telefon 77
417 35 00, e- mail: inspektor@pczszpitalkluczbork.pl adres strony internetowej:
www.pczszpitalkluczbork.pl 
przez administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pani Ewa Piech, z którą można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@pczszpitalkluczbork.pl lub telefonicznie
pod nr 77 417 35 10 , jak i pisemnie zwracając się na adres siedziby administratora;
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem w trybie podstawowym wariant 1 – Sukcesywna dostawa pieluchomajtek – 07/21
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych
z późn. zm. (tekst jednolity z 24.10.2019r., Dz.U/ 2019 poz. 2019), dalej„ustawa Pzp”;
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania danych osobowych 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;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.
Podmiotom, od których dane osobowe zostały pozyskane w związku z ich udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego:
przysługują następujące uprawnienia:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, dotyczących tego podmiotu,

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, dotyczących tego podmiotu,
− 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; przy czym 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,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO;
- nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, poniżej zostały przedstawione podstawowe informacje,
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów, biorących udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, w którym: administratorem danych osobowych jest Powiatowe
Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 46 – 200 Kluczbork, telefon 77
417 35 00, e- mail: inspektor@pczszpitalkluczbork.pl adres strony internetowej:
www.pczszpitalkluczbork.pl 
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przez administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pani Ewa Piech, z którą można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@pczszpitalkluczbork.pl lub telefonicznie
pod nr 77 417 35 10 , jak i pisemnie zwracając się na adres siedziby administratora;
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem w trybie podstawowym wariant 1 – Sukcesywna dostawa pieluchomajtek – 07/21
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych
z późn. zm. (tekst jednolity z 24.10.2019r., Dz.U/ 2019 poz. 2019), dalej„ustawa Pzp”;
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania danych osobowych 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;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.
Podmiotom, od których dane osobowe zostały pozyskane w związku z ich udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego:
przysługują następujące uprawnienia:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, dotyczących tego podmiotu,

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, dotyczących tego podmiotu,
− 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; przy czym 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,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO;
- nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 07/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla Powiatowego Centrum
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Zdrowia S.A. w Kluczborku oraz ZOL Wołczyn. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
Przez dostawę pieluchomajtek Zamawiający rozumie sukcesywną dostawę w okresie trwania
umowy zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, dostosowanymi do jego
bieżących potrzeb. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją
zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości
przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te
muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności jakiej pozycji oferta
dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Oferowany asortyment musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876 i 1918) tj. muszą posiadać dokumenty
dopuszczające do stosowania i do obrotu na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o
wyrobach medycznych, a w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy o
wyrobach medycznych Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty , na podstawie
których produkty zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie +/- o
20% w zależności od przyszłych potrzeb Zamawiającego. Z uwagi na to faktycznie zamówione
ilości stanowić będą rzeczywiste zapotrzebowanie. Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tytułu zrealizowania umowy poniżej wartości, na którą zostanie zawarta z
zachowaniem ww. reguły. 
Wykonawca gwarantuje okres ważności zaoferowanego asortymentu medycznego min. 3
miesiące licząc od daty zrealizowania zamówienia cząstkowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3
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4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. aktualne na dzień składania ofert: „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia” –
załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na
dzień składania ofert.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne posiadają ważne i aktualne na dzień
otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli
dotyczy)Deklaracje Zgodności CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję
używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany
do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub
dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku gdy
przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania powyższego warunku należy wyraźnie zaznaczyć to w
składanej ofercie. Przed podpisaniem umowy lub na każde żądanie zamawiającego w trakcie trwania
umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu ww.
dokumentów.
3. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert: „Oświadczenie Wykonawcy o braku
podstaw wykluczenia” – załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne posiadają ważne i aktualne na dzień
otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli
dotyczy)Deklaracje Zgodności CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję
używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany
do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub
dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku gdy
przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania powyższego warunku należy wyraźnie zaznaczyć to w
składanej ofercie. Przed podpisaniem umowy lub na każde żądanie zamawiającego w trakcie trwania
umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu ww.
dokumentów.
3. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. aktualne na dzień składania ofert: „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia”
– załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia na dzień składania ofert.
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2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne posiadają ważne i aktualne na
dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in.
(jeżeli dotyczy)Deklaracje Zgodności CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną,
instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został
zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o
wyrobach medycznych. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania
powyższego warunku należy wyraźnie zaznaczyć to w składanej ofercie. Przed podpisaniem
umowy lub na każde żądanie zamawiającego w trakcie trwania umowy Wykonawca
zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu ww. dokumentów.
3. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z
ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką
samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego
pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (rozdz. 6 pkt 1 SWZ) składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak
podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ
podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż oświadczenie w zakresie braku podstaw
wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik/lider Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
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Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności i z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 454, 455
ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie
przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, poprzez
dostosowanie postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
c) obniżenia cen jednostkowych produktów, przy czym obniżenie cen jednostkowych przez
Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie,
d) Zamawiający przewiduje możliwość obniżenia ceny umownej produktu przez Wykonawcę w
przypadku prowadzenia akcji promocyjnej przez Wykonawcę, a Wykonawca nie będzie rościł
sobie z tytułu tych dostaw dodatkowego wynagrodzenia niż wskazane na fakturze promocyjnej,
e) w przypadku wprowadzenia cen urzędowych produktów, zmian cen urzędowych przy czym
przez zmianę cen urzędowych rozumie się zarówno dodanie do wykazu, zmianę cen w obrębie
wykazu oraz wykreślenie produktu z wykazu cen urzędowych; ceny nabytych produktów nie
mogą być wyższe od cen urzędowych; zmiany obowiązują od dnia wprowadzenia cen
urzędowych,
f) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących
przepisów prawa podatkowego, dotyczących przedmiotu zamówienia, przy czym cena netto
pozostaje bez zmian, zmianie ulega jedynie cena brutto, a zmiany następują z mocy prawa i
obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów,
g) strony dopuszczają możliwość zmiany ceny jednostkowej produktu objętego umową w
przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonego przez producenta z zachowaniem
zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,
h) zmiany nazwy własnej produktu, o ile ta została dokonana przez producenta i potwierdzona
stosownym dokumentem,
i) zmiany nazwy lub formy prawnej Stron,
j) zmian organizacyjno - technicznych, zmiany adresu, zmiany danych podmiotów zawierających
umowę.
k) zmiana okresu obowiązywania umowy, w szczególności o czas konieczny dla
przeprowadzenia kolejnego przetargu. Zmiana nie może skutkować zmianą ceny jednostkowej,
wartości umowy i nie może być niekorzystna dla Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie Starostwa
Powiatowego w Kluczborku ePUAP: /SP_Kluczbork/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, poniżej zostały przedstawione podstawowe informacje, dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym: administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 46 – 200 Kluczbork, telefon 77 417 35 00, e- mail: inspektor@pczszpitalkluczbork.pl adres strony internetowej: www.pczszpitalkluczbork.pl  przez administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pani Ewa Piech, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@pczszpitalkluczbork.pl lub telefonicznie pod nr 77 417 35 10 , jak i pisemnie zwracając się na adres siedziby administratora; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w trybie podstawowym wariant 1 – Sukcesywna dostawa pieluchomajtek – 07/21 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. (tekst jednolity z 24.10.2019r., Dz.U/ 2019 poz. 2019), dalej„ustawa Pzp”; dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania danych osobowych 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; w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Podmiotom, od których dane osobowe zostały pozyskane w związku z ich udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: przysługują następujące uprawnienia: −	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, dotyczących tego podmiotu,  −	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, dotyczących tego podmiotu, −	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; przy czym 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,  −	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO; -	nie przysługuje: −	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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