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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - 

jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 t.j.), dalej zwanej „Pzp”.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku 

obcym.  

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Gmina Nowogrodziec,  ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec,  

NIP 612-16-36-266,    REGON  230821581,  

Tel.: 75 738 06 60; Fax.: 75 731 64 16 

          e-mail: urzad@nowogrodziec.pl;  www.nowogrodziec.pl 

2. Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia 

Domu Pomocy Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji 

Leczniczej przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu (z podziałem na 3 części)”. 

3. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.20.2018 

4. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 

5. Opis przedmiotu zamówienia. 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia 

Domu Pomocy Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji 

Leczniczej przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu”(z podziałem na 3 części): 

Część I - Dostawa mebli do pomieszczeń dla seniorów w Domu Pomocy Społecznej  

Część II - Dostawa mebli medycznych do pomieszczeń dla seniorów w Domu 

Pomocy Społecznej oraz pacjentów i podopiecznych Domu Opieki Specjalistycznej  

Część III - Dostawa wyposażenia na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej  

5.2. Oferowane wyposażenie/urządzenia/sprzęt muszą spełniać określone wymagania 

szczegółowo opisane w Załącznikach nr 7a, 7b i 7c do niniejszej SIWZ.  

5.3. Wymagane atesty i referencje: 

a) Atesty higieniczny PZH; 

b) Certyfikaty ISO lub równoważne; 

c) Świadectwa dopuszczenia; 

d) Homologacje. 

wskazane są w wymaganiach ogólnych ,,Szczegółowego opisu  przedmiotu zamówienia” 

odpowiednio dla części I, części II i części III niniejszego zamówienia. 

mailto:urzad@nowogrodziec.pl
http://www.nowogrodziec.pl/
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5.4. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

Część I – CPV: 39100000-3 – Meble 

          Część II – CPV: 33192000-2 – Meble medyczne 

Część III – CPV: 33158400-6 – Sprzęt do terapii mechanicznej 

5.5.  Dostawa musi być zrealizowana na koszt i ryzyko Dostawcy. Miejsce dostawy i montażu 

dla wszystkich części zamówienia: budynek przy ul. Cichej 4, 59-730 Nowogrodziec. 

Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia powinna być zrealizowana w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym i wyłącznie w dniach roboczych. 

5.6. Za przedmiot zamówienia oraz jego dostawę, wniesienie, montaż i stan techniczny 

odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego całości 

danej części przedmiotu umowy. 

5.7. Wszelkie pozostałości po dostawie takie jak m.in.: kartony, opakowania, folie, itp., 

dostawca usunie własnymi siłami i własnym kosztem. 

5.8. Opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia, urządzeń i sprzętu. 

Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych 

parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie 

równoważności. W przypadku oferowania produktów równoważnych należy 

przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Na etapie 

realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem 

natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.  

Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się dostawy mebli/sprzętu/urządzeń o 

właściwościach innych niż wskazanych w ,,Szczegółowym opis przedmiotu 

zamówienia” odpowiednio dla części I, części II i części III, które nie mieszczą się  

granicach tolerancji wskazanej w SOPZ w nawiasie przy danej właściwości. 

5.9.   Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych produktów/sprzętu/urządzeń 

spoczywa na Wykonawcy. 

5.10. Gdziekolwiek w dokumentach przywołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

przywołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy przywołane normy i przepisy są krajowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub 
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przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

5.11. Wykonawca zobowiązany jest do okazania, na każde żądanie Zamawiającego, 

certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, karty technicznej itp.  

każdego używanego wyrobu, materiału lub montowanego urządzenia. 

5.12. Informacje zawarte w odpowiedziach udzielanych przez Zamawiającego na pytania 

składane przez Wykonawców są wiążące i  powinny zostać uwzględnione w cenie 

oferty. 

5.13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

5.14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oznaczonych jako CZĘŚĆ I, 

CZĘŚĆ II lub CZĘŚĆ III. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część 

zamówienia, tj. CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II lub CZĘŚĆ III albo dowolny zestaw części 

łącznie. W takim przypadku wykonawcy wypełniają adekwatną część formularza 

ofertowego dotyczącego części, na którą lub które składają ofertę. 

5.15. Niedopuszczalne jest składanie oferty na niepełny zakres danej części zamówienia. 

Oferty w których stwierdzony zostanie niepełny zakres oferowanej części zamówienia 

zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.  

5.16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.17. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

5.18. Wykonawca w ofercie wskazuje ilość miesięcy, na którą udzieli zamawiającemu 

gwarancji jakości, która swoim zakresem obejmie całość przedmiotu zamówienia 

określonego dla poszczególnych części zamówienia. Oferowany okres gwarancji 

jakości stanowi kryterium oceny ofert dla obydwu części zamówienia. Oferowany 

przez wykonawcę okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 24 miesiące 

oraz dłuższy niż 60 miesięcy. 

5.19.    Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego. Gwarancja jakości jest 

zobowiązaniem umownym i narzędziem zapewniającym utrzymanie jakości 

przedmiotu umowy przez określony czas po odbiorze zadania. Wykonawca udziela 

gwarancji jakości na czas, w którym to podejmie się naprawy lub wymiany elementów 

będących przedmiotem umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

Warunki gwarancji zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy. 
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5.20. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego bezpłatnego 

usunięcia wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Za opóźnienia 

w usunięciu wad i usterek Wykonawca zapłaci kary umowne określone w umowie. 

5.21. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest 

uprawniony do żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana 

rzecz wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana do 

żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad. 

6. Termin wykonania zamówienia. 

4 tygodnie od dnia podpisania umowy. 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.  

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (dotyczy wszystkich 

części zamówienia): 

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

prawo zamówień publicznych;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                      

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

8. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

8.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej dla żadnej z części 

zamówienia. 

8.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej dla żadnej z części zamówienia. 

8.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący kwalifikacji, zdolności technicznej lub 

zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

a) Dla CZĘŚCI I zamówienia: 

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 

zamówienie polegające na dostawie i montażu min. 10 sztuk łóżek drewnianych o 

długości min. 2 metrów o wartości dostawy nie mniejszej niż 15.000,00 zł. brutto. 

b) Dla CZĘŚCI II zamówienia: 

 wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie 

polegającą na dostawie i montażu min. 30 sztuk łóżek rehabilitacyjnych do opieki 

długoterminowej o wartości dostawy nie mniejszej niż 30.000,00 zł. brutto . 

c) Dla CZĘŚCI III zamówienia: 
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 wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie 

polegającą na dostawie i montażu urządzeń/sprzętu do rehabilitacji ruchowej o wartości 

dostawy nie mniejszej niż 30.000,00 zł. brutto. 

8.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

8.5. 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. Wspólnicy 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

8.6. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8.7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

8.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

8.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej  

innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

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

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

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

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

24 ust. 1 

8.11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
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dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

8.12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt.8.8. SIWZ, 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.8.3 SIWZ. 

8.13. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.  

8.14. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-

23 ustawy. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

9.1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, w celu wstępnego potwierdzenia, ze 

spełnia warunki udziału w postepowaniu – Załącznik nr 1 

9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu dostaw – Załącznik nr 8 do 

SIWZ -  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

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

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

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

9.3. Wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy 

złożyli oferty  w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach, składają Zamawiającemu oświadczenia 

Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt. 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

9.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez zamawiającego (wymagane parametry mebli, urządzeń i sprzętu) Zamawiający 

określił w załącznikach 7a, 7b i 7c do SIWZ), Zamawiający żąda: 

a) Dla CZĘŚCI I zamówienia: 

minimum jedną osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony każdy z 

proponowanych mebli (w tym lampka nocna). Karta katalogowa musi zawierać nazwę 

mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub 

zdjęcie proponowanego mebla (oczekiwany rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec 

szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy 

proponowany mebel spełnia określone wymagania. 

b) Dla CZĘŚCI II zamówienia: 

minimum jedną osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony każdy z 

proponowanych mebli i materacy. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub 

nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie 

proponowanego mebla (oczekiwany rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), 

wymiary oraz szczegóły techniczne mebla i materaca pozwalające zweryfikować czy 

proponowany mebel i materac spełnia określone wymagania. 

c) Dla CZĘŚCI III zamówienia: 

minimum jedną osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony każdy 

proponowany zestaw/sprzęt/urządzenie. Karta katalogowa musi zawierać nazwę 

mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub 
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zdjęcie proponowanego mebla (oczekiwany rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec 

szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy 

proponowany mebel spełnia określone wymagania. 

10. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

10.1. Do oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, wykonawca dołącza: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3, 4 do SIWZ; 

2) jeżeli wykonawca przy realizacji zadania będzie korzystał z zasobów podmiotów 

trzecich, składa wraz z ofertą  - Pisemne zobowiązanie  podmiotu trzeciego do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów przy realizacji zamówienia. Wzór 

zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 

3) jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, Wykonawca wraz z ofertą składa oryginał 

pełnomocnictwa do podpisania oferty. 

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

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 10.1. ust. 1 SIWZ.  

10.3.  Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca, 

który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa pkt. 10.1. 

ust. 1 SIWZ.   

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

10.5. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, określając dokładnie jakie dokumenty i do 

jakiego postępowania zostały dołączone. Zamawiający, na podstawie wskazania 

Wykonawcy, korzysta z posiadanych oświadczeń i dokumentów o ile są one aktualne.  
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10.6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. Wykonawca przekazuje te informacje w oświadczeniu wstępnym 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w części dotyczącej podwykonawców, jeżeli 

posiada te informacje na etapie składania oferty. Jeżeli Wykonawca ustali zakres 

powyższych informacji w trakcie postępowania jest zobowiązany do niezwłocznego 

przekazania  powyższych informacji do Zamawiającego.  

10.7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                                

w postępowaniu.  

10.8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące 

podwykonawców składane są w oryginale. 

10.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na  którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

10.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej poprzez 

złożenie podpisu, parafki osoby upoważnionej z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” 

lub  „za zgodność”. W przypadku dokumentu wielostronicowego lub dwustronnego 

należy poświadczyć każdą stronę. 

10.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

10.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.1.ust 1 SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                                   

w postępowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym. 
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10.13. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym. 

10.14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

11. Wymagania dotyczące wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie 

wymaga wniesienia wadium. 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 

12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z 

wyłączeniem oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictw, które mogą zostać 

złożone wyłącznie na piśmie. 

12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia 

otrzymania korespondencji przez Wykonawcę zamawiający przyjmuje że dokument 

wysłany przez Zamawiającego na nr faxu bądź e-mail podany przez Wykonawcę został 

mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

12.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja 

będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

12.4. Zapytania w sprawach dotyczących procedury postępowania i przedmiotu zamówienia, 

można przesyłać na adres e-mail: urzad@nowogrodziec.pl lub fax nr: 75 731 64 16. 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Urszula Bober. 

mailto:urzad@nowogrodziec.pl
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12.5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za 

pośrednictwem telefonu. 

13. Termin związania ofertą. 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający 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 60 dni.  

13.3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca 

nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

14.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

14.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w innym 

języku. 

14.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

14.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

14.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

14.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.   

14.7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

14.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

14.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się 

przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności 

błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

14.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

14.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

14.12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub 

inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 
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Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Dostawa i montaż wyposażenia na 

potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej oraz 

Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu – część …”. 

Oznaczenie sprawy: ZP.271.8.2019. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia 

ofert. 

14.13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę.  

14.14. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

„Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy 

Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej 

przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu – część …”. Oznaczenie sprawy: 

ZP.271.8.2019. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

14.15. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 

Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub 

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

14.16. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca 

umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 

oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy 

Społecznej, Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji 

Leczniczej przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu – część …”. Oznaczenie sprawy: 

ZP.271.8.2017. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

14.17. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis 

Wykonawcy. 

14.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa 



14 

 

- nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a 

także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

15.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 

Nowogrodziec, pok. 11 - Punkt Obsługi Interesanta. 

b) termin składania ofert: do dnia 2 sierpnia 2019 roku do godz. 10:00 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 

7:30 do 15:30 

15.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a)  miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730   

Nowogrodziec,  pok. Sala ślubów na parterze; 

b)  termin otwarcia ofert: w dniu 2 sierpnia 2019 roku o godz. 10:30 

15.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 

opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a 

wykonawca na swoją prośbę otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o 

terminie jej złożenia. 

15.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

15.5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę , która została złożona po terminie.  

16. Opis sposobu obliczenia ceny. 

16.1. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty. 

16.2. Cena oferty jest ceną ryczałtową i wobec tego winna zawierać wszystkie przewidywane 

koszty wpływające na cenę wraz z wartością materiałów i urządzeń. Cena ryczałtowa 

musi uwzględniać wszystkie roboty wynikające z charakteru przedmiotu zamówienia, 

których wykonanie jest konieczne do realizacji wykonywanej części  zamówienia.  

16.3. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty wykonania zamówienia,                         

w szczególności wymagane podatki, opłaty, koszty uzyskania wymaganych przepisami 

powszechnie obowiązujących certyfikatów, licencji, atestów i innych dokumentów 



15 

 

niezbędnych do eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz wymaganych przez 

obowiązujące przepisy. 

16.4. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

16.5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

Zasady rozliczeń ujęte zostały we wzorze umowy odpowiednio dla każdej części 

zamówienia. 

16.6. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę dla 

wykonanej całości danej części zamówienia. 

16.7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy do którego 

zostaną dołączone wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, protokoły z 

montażu podpisane przez osoby do niego upoważnione, instrukcje i inne wymagane 

dokumenty wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Po spełnieniu 

wyżej wymienionych warunków przez Wykonawcę Zamawiający wypłaci kwotę z 

tytułu należnego mu wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do 

siedziby Zamawiającego. 

16.8. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

16.9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego 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 towaru lub usługi, której świadczenie lub dostawa będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.         

16.10. W przypadku, gdy stroną umowy będą wykonawcy, którym zamówienie zostanie 

udzielone wspólnie ( np.: konsorcjum) z chwilą uregulowania należności przez Gminę 

względem podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury VAT za realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami umowy (np. umowy konsorcjum) lub 

innego dokumentu regulującego współprace Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone 

wspólnie, nie będą rościli względem Gminy żadnych praw do zapłaty za realizację 

przedmiotu zamówienia
*
. 

* Zapis zostanie wprowadzony do umowy tylko w przypadku gdy stroną Umowy będą Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 

o udzielenie zamówienia ( np. w ramach konsorcjum). 
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17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

17.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. W obydwu 

częściach zamówienia przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający stosować będzie kryteria: 

 

 

 

17.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

17.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a 

następnej zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

17.4. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

a) kryterium „Cena”: 

znaczenie kryterium - 60 pkt. 

opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:  

KC = (Cmin / C) x 100 x 60%  

gdzie: 

KC - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty; 

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną; 

C - cena w ofercie ocenianej;  

Ocenie podlega cena brutto wskazana przez wykonawcę w formularzu oferty. W 

przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku, ilość punktów wynikającą z powyższego  działania. 

b) kryterium „Okres gwarancji jakości”: 

znaczenie kryterium – 40 pkt. 

opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji jakości”:  

KOG = (OG / OGmax) x 100 x 40 % 

gdzie: 

KRYTERIUM ZNACZENIE 

PROCENTOWE 

KRYTERIUM ( Waga) 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 

PUNKTÓW JAKIE 

MOŻE OTRZYMAĆ 

OFERTA ZA DANE 

KRYTERIUM 

Cena ( C) 60% 60 pkt. 

Okres gwarancji 

jakości (OG) 

40% 40 pkt. 

RAZEM 100% 100 pkt. 
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           KOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji jakości” ocenianej 

oferty, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku; 

OG - okres gwarancji jakości w ofercie ocenianej;  

OGmax – maksymalny okres gwarancji jakości wskazany przez Zamawiającego; 

Wykonawca podaje okres gwarancji jakości w miesiącach w liczbach całkowitych w 

formularzu oferty.  

Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 60 

miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji jakości 

dłuższego niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 

wynoszący 60 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu 

gwarancji jakości krótszego niż 24 miesiące, oferta tego Wykonawcy zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. 

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty             

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty , podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz  ilość punktów przyznanych poszczególnym 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz punktację łączną. 

18.2. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na warunkach określonych w 

projekcie umowy będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz w ofercie. 

18.3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 

ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, 

c) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

19.1. W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego – w odniesieniu 

do wszystkich części. 
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20. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz ze wzorem karty gwarancyjnej 

stanowi Załącznik nr 2a,2b,2c do SIWZ – odpowiednio dla części I, II, III. 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

21.1. Od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp przysługuje 

odwołanie. Tryb wniesienia odwołania musi być zgodny z ustawą  prawo zamówień 

publicznych. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

21.2. W zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g 

Pzp. 

22. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 

7 Pzp. 

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

23. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy. 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy 

uwzględniając zapisy  art. 144 ustawy pzp. Zakres zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określa 

wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2a, 2b i 2c do SIWZ odpowiednio dla części I, 

części II i części III niniejszego zamówienia. 

24. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia w tym zakresie. 

25. Podanie nazw  albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 
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podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane do kontaktu z osobami zaangażowanymi 

w realizację zamówienia, upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym. 

26. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

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

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

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1 

59-730 Nowogrodziec, 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowogrodziec jest Pani Bernadetta  

Baszak, kontakt: iod@nowogrodziec.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2019 pn: 

„Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, 

Domu Opieki Specjalistycznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Cichej 4 w 

Nowogrodźcu (z podziałem na 3 części) prowadzonym w trybie przetargu 

nieorganicznego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986), dalej „ustawa Pzp”;   

 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, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 
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− 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 ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

27. W sprawach nieuregulowanych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają 

zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). 

28. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty (dotyczy wszystkich części zamówienia) 

Załącznik nr 2a, 2b, 2c  do SIWZ – wzór umowy z wzorem karty gwarancyjnej 

(odpowiednio dla części I, II, III) 

Załącznik nr 3, 4 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu (dotyczy wszystkich części zamówienia), 

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 

Pzp (dotyczy wszystkich części zamówienia), 

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (dotyczy wszystkich 

części zamówienia), 

Załącznik nr 7a, 7b, 7c do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

(odpowiednio dla części I, II, III) 

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór wykazu dostaw (dotyczy wszystkich części 

zamówienia). 

Załącznik nr 9a, 9b, 9c do SIWZ – rzuty pomieszczeń DPS z rozstawem łóżek  

(dotyczy części I, II) 

Załącznik nr 10a, 10b do SIWZ – rzuty pomieszczeń DOS z rozstawem łóżek  

(dotyczy części I, II). 

 

        Treść SIWZ z załącznikami  

                     zatwierdzam 

 

         


