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Polska-Poddębice: Urządzenia medyczne
2021/S 193-501983

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: "Poddębickie Centrum Zdrowia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 16
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 99-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Dominiak
E-mail: zamowienia@nzozpcz.pl 
Tel.:  +48 438288235
Faks:  +48 438288255
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nzozpcz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.nzozpcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach
Numer referencyjny: PCZ/ZP/3331/4/2021

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

05/10/2021 S193
https://ted.europa.eu/TED

1 / 8

mailto:zamowienia@nzozpcz.pl
www.nzozpcz.pl
www.nzozpcz.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal


Dz.U./S S193
05/10/2021
501983-2021-PL

2 / 8

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. 
z o.o. w Poddębicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem wymaganych przez 
zamawiającego parametrów technicznych został określony w Formularzu cenowym oraz parametrach 
technicznych sprzętu medycznego – załącznik nr 2 do SWZ. 3. Przedmiot zamówienia został określony we 
Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV: 33100000-1, 33169500-7. 4. Dostarczony sprzęt musi być 
fabrycznie nowy, nie powystawowy, nieregenerowany, wyprodukowany w 2021 r., wolny od wad fizycznych i 
prawnych, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez dodatkowych kosztów oraz posiadać instrukcję 
obsługi w języku polskim.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33169500 Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. 
z o.o. w Poddębicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem wymaganych przez 
zamawiającego parametrów technicznych został określony w Formularzu cenowym oraz parametrach 
technicznych sprzętu medycznego – załącznik nr 2 do SWZ. 3. Przedmiot zamówienia został określony we 
Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV: 33100000-1, 33169500-7. 4. Dostarczony sprzęt musi być 
fabrycznie nowy, nie powystawowy, nieregenerowany, wyprodukowany w 2021 r., wolny od wad fizycznych i 
prawnych, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez dodatkowych kosztów oraz posiadać instrukcję 
obsługi w języku polskim. 5. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania 
określone obowiązującym prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane 
prawem dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniał inne 
wymagania (normy, parametry) określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ. 6. Przedmiot 
dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych wspólnych specyfikacji technicznych, 
polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
polskich aprobat technicznych. 7. Przedmiot zamówienia zaklasyfikowany jako wyrób medyczny/wyposażenie 
wyrobu medycznego musi być dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz winien posiadać dokumenty 
dopuszczające wyroby do obrotu i używania wymagane w/w ustawą. 8. Zamawiający wymaga aby okres 
gwarancji na sprzęt medyczny wynosił minimum 24 miesiące, 36 miesięcy lub maksimum 48 miesięcy, 
licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni 
bezpłatne przeglądy. 9. Zamawiający wymaga płatności rozłożonej na 5 równych rat bez dodatkowych kosztów. 
Termin płatności każdej raty wynosi 30 dni, przy czym termin płatności I raty liczony jest od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Forma płatności przelew na wskazane przez Wykonawcę 
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konto 10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu 
medycznego w terminie do 31 dni od dnia podpisania umowy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 oraz na 
podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp 1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.2.1 zdolności 
do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, 
1.2.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, 1.2.3 sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, 1.2.4 zdolności technicznej 
lub zawodowej - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Oświadczenie Wykonawcy 
złożone w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowi 
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień 
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
Zamawiający oceni czy Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie wymaganych przez 
Zamawiającego, w SWZ oświadczeń i dokumentów. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załącza do oferty oświadczenie w 
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 3 do SWZ. 2. Zamawiający 
na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, wymaga 
złożenia wraz z ofertą, następujących, aktualnych na dzień złożenia, przedmiotowych środków dowodowych: 
2.1 Opisy/katalogi/ulotki informacyjne oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane przez Zamawiającego 
parametry określone w Formularzu cenowym oraz parametrach technicznych sprzętu medycznego – Załącznik 
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nr 2 do SWZ – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych. 3. Zamawiający 
przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych: 3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jej złożeniem, w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2009 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych, zwanej dalej ustawą 3.1.2 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący orzeczenia zakazu ubiegania 
się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 3.2 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 
pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn zm.), z innym Wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej 
niezleżenie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (oświadczenie stanowi załącznik 
nr 4 do SWZ, ), 3.3 informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 
2 ustawy Pzp, jeżeli jej odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, 3.4 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
(oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 3.4.1 art. 108 ust. 1 pkt 3 
ustawy 3.4.2 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3.4.3 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji 3.4.4 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.5 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub Centrali Ewidencyjnej i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bez 
danych). 4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 
zamiast informacji z 4.1 Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3.1 – składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jego złożeniem. 4.2 Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3.3 
– składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego 
beneficjentów rzeczywistych. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem. 4.3 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centrali Ewidencyjnej 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3.5 składa dokument lub dokumenty 
wystawione, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 4.4 
Jeżeli, w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust. 3 pkt. 3.1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
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zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym 
mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 5. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, jeżeli Zamawiający oceni czy podjęte prze wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 
2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp., 
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę. 6. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający żąda od każdego z tych wykonawców 
podmiotowych środków dowodowych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
7. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe 
nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowy środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, zgodnie z art. 126 
ust. 3 ustawy Pzp. 8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi prawidłowość i aktualność, zgodnie 
z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do 
tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Ponadto, Wykonawca nie jest 
zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca 
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. W zakresie nieuregulowanym ustawą 
Pzp lub niniejsza SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, 
zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie. 10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, w formie Standardowego Formularza Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający na mocy art. 128 ust. 1 ustawy 
Pzp wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że: 10.1 oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienia lub 
poprawienie lub 10.2 Zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 11. Wykonawca składa podmiotowe 
środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 10, aktualne na dzień ich złożenia. 12. Na 
podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych 
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy Pzp. 13. Na podstawie art. 
128 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu 
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lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich 
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 
139 ust. 1 uPzp. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca 
związany jest ofertą przez okres 90 dni.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik 
nr 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/11/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która 
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Sesja otwarcia ofert nie będzie przeprowadzona z udziałem Wykonawców oraz nie będzie transmitowania sesji 
otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. z 4 maja 2016 r.), dalej 
RODO, Zarząd Spółki PCZ informuje:
1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym danych osobowych osób reprezentujących Oferenta oraz osób wyznaczonych przez niego 
do kontaktów z Zamawiającym w trakcie postępowania a także w trakcie realizacji umowy, jest Poddębickie 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza nr 16. (dalej Administrator). 2. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach przetwarzania Państwa danych 
osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@nzozpcz.pl  3. Dane 
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1. lit. c) RODO w celu prowadzenia postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego („Dostaw sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z 
o.o. w Poddębicach, nr postępowania: PCZ/ZP/3331/4/2021). 4. Dane osobowe będą mogły być udostępnione 
wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów 
prawa; w tym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa 
Pzp), a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku 
z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym 
audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych, serwisantom). 5. 
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania liczy się od dnia zakończenia czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez uczestnika 
postępowania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym 
przepisami ustawy Pzp. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z ustawy Pzp. 7. 
Uczestnikowi postępowania przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania w jego siedzibie kopii 
swoich danych osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2. RODO; wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują 
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują 
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również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera Dział IX 
ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2021
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