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Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 
tel/fax (48) 368 17 01 / (48) 368 17 19 

e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl 
  

Znak postępowania: DZP-05-2022 Iłża, 20.04.2022 r. 
 
 
 
 
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą 
Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp. 
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”. 
 
 

 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: 

„Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej 
personelu dla SPZZOZ Szpital w Iłży.” 
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Rozdział I 

Informacje o Zamawiającym 

Zamawiający: 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża 

2. Numer telefonu: 

Tel.: +48 48 368 17 01 

FAX: +48 48 368 17 19 

3. Adres poczty elektronicznej: 

e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl  

4. Adres strony internetowej szpitala: 

https://www.szpitalilza.com.pl/  

5. Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/  

6. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego:  

https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

http://bip2.szpitalilza.com.pl/index.php?id=418&rp=1  

7. skrytka ePUAP: /spzzozilza 

mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
https://www.szpitalilza.com.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
http://bip2.szpitalilza.com.pl/index.php?id=418&rp=1


DZP-05-2022 
 

3 
 

Rozdział II 

Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), zwana dalej w treści SWZ „ustawa”, 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych. 

2. Rodzaj zamówienia: Usługi. 

Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług pralniczych 
i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej i odzieży oraz innego asortymentu 
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ 
– Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

3. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie przez Wykonawcę zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w załącznikach do SWZ: 

a) Załącznik nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, 

b) Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy (PPU). 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

98310000-9 Usługi prania i czyszczenia na sucho. 

Rozdział IV 

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

Rozdział V 

Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia – 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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Rozdział VI 

Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę 
na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835),czyli: 

A) Art. 108 ust. 1: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu 
karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 
ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 
1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe,  
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert dokonał płatności należnych podatków, opiat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 
że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

B) Art. 109 ust. 1: Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć 
wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 
do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
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4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

C) Art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:  

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
I rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3;  

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.  

2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w punkcie C). 

3. W przypadku wykonawcy lub wykluczonego na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca 
ofertę takiego wykonawcy.  

4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z punktem C) 
jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp. 
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5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.  

6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie punktu C), które w okresie 
tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.  

7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 
w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 

2. Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 
i 111 ustawy tylko w zakresie art. 108 i 109 ustawy Pzp. 

Rozdział VII 

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio 
w zakresie: 

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia 
w tym zakresie żadnych wymagań. 

1.2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
żadnych wymagań. 

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
żadnych wymagań. 

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
żadnych wymagań. 

Rozdział VIII 

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Podmiotowe środki dowodowe. 

1.1. Do składanej oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – 
Oświadczenie Wykonawcy. 

1.2. Oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.1. stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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1.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy 
z Wykonawców. 

1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ. 

1.5. Zapisy art. 128, art. 274 ust. 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje 
odpowiednio. 

Rozdział IX 

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie 
zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 składa 
każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Postanowienia 
Rozdziału VIII pkt 1 ppkt 1.4 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział X 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku braku możliwości realizacji umowy, z przyczyn nie leżących 
po stronie Wykonawcy, Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, 
może w wyjątkowych sytuacjach wyrazić zgodę na wykonanie zastępcze 
pod warunkiem, że wykonawca zastępczy spełnia wszystkie wymogi dotyczące 
wykonania usługi w stopniu nie mniejszym niż wykonawca, a także przedstawi 
wcześniejsze raporty dotyczące spełniania wymogów sanitarnych oraz wyniki 
kontroli organów do tego przeznaczonych. Przejęcie obowiązków przez wykonawcę 
zastępczego ma zapewnić ciągłość realizacji usługi. 
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Rozdział XI 

Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział XII 

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział XIII 

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje 
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 

i odbierania korespondencji elektronicznej 

I. Informacje ogólne 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa 
się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.  

3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie 
elektronicznej za pośrednictwem:  

a) https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

oraz ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

w celu złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi wraz z ofertą,  

b) poczty elektronicznej: email: eunijne@szpitalilza.com.pl w pozostałych 
przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.).  

4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:  

http://bip2.szpitalilza.com.pl/index.php?id=418&rp=1   

 https://ezamowienia.gov.pl/pl/   

https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
http://bip2.szpitalilza.com.pl/index.php?id=418&rp=1
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
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eunijne@szpitalilza.com.pl 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:  

5.1.Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej za pośrednictwem: 

Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/   

oraz poczty elektronicznej: eunijne@szpitalilza.com.pl  

Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą 
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce 
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy 
do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, 
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają 
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj 
załącznik”).  

5.2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym 
zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia 
oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy 
do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów 
zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie 
e-Zamówienia.  

5.3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości 
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  

5.4. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków 
(MOW) Platformy e-Zamówienia.  

5.5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.  

5.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej zgodnie z danymi 
zawartymi w punkcie powyżej. Zamawiający dopuszcza komunikację 
za pośrednictwem e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl za wyjątkiem składania 
i wycofania oferty.  

5.7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie 
e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp 
do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza 
do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów 
oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin 

mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
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Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum 
Pomocy”.  

5.8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania 
nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

5.9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, 
wnioski i prace konkursowe” na stronie https://ezamowienia.gov.pl.   

5.10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem 
„Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików 
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).  

5.11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu 
korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji 
połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.  

5.12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30.12.2020 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 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).  

5.13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami 
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych 
w SWZ.  

5.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania 
przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem 
w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu lub adresu 
poczty elektronicznej.  

II. Zalecenia dodatkowe  

1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 
z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/
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informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych”.  

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) 
ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych 
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z  

3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: 
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane 
za złożone nieskutecznie.  

4. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 
plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym PAdES, elektronicznym podpisem zaufanym 
lub elektronicznym podpisem osobistym.  

5. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem XAdES. 
W przypadku podpisywania dokumentów podpisem XAdES zewnętrzny Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym.  

6. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp dokumenty należy 
złożyć w formie elektronicznej, czyli w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.  

7. Oferta złożona bez ważnego elektronicznego (kwalifikowanego, zaufanego 
lub osobistego ) podpisu jest nieważna. 

8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 
stosować podpisy tego samego rodzaju.  

9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  

10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana 
w dokumentacji.  

11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 
do zakończenia przyjmowania ofert. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty 
na 24 godziny przed terminem składania ofert.  

12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 
zamiast SHA1.  
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13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik .ZIP zalecamy wcześniejsze 
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

14. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach 
po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty 
w postępowaniu. 

Rozdział XIV 

Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami 

1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Pani Ilona Domagała,   

e-mail: idimagala@szpitalilza.com.pl,  

2. W zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Pan Grzegorz Trzaska, 

e-mail: gtrzaska@szpitalilza.com.pl,  

Rozdział XV 

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert, z tym 
że pierwszym dniem terminu związania jest dzień składania ofert do dnia 
27.05.2022 r.   

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 1, Zamawiający przed 
upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, 
nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego 
Rozdziału, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Rozdział XVI 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej, czyli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

mailto:idimagala@szpitalilza.com.pl
mailto:gtrzaska@szpitalilza.com.pl
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podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym 
podpisem osobistym. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.  

3. Zgodnie z art. 64 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający korzysta 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tylko z takich narzędzi i urządzeń 
komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz 
interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700, 
730, 848 i 1590), z produktami powszechni używanymi służącymi elektronicznemu 
przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają 
wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W postępowaniach prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza progów unijnych Wykonawca 
jest zobowiązany podpisać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
z kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem zaufanym, lub elektronicznym 
podpisem osobistym (e-dowód) przed wysłaniem oferty. 

a) szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych 
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem 
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm, 

b) szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można 
znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-
zaufany, 

c) szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć 
pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty, 

 
4. Wykaz załączników:  

 

Załącznik nr 1  Formularz Ofertowy  

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3  Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej  

Załącznik nr 4  Klauzula RODO 
Załącznik nr 5   Projektowane Postanowienia Umowy 
Załącznik nr 6  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
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5. Dokumenty składane wraz z ofertą: 

• Załącznik nr 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY 

• Załącznik nr 2 do SWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

• Załącznik nr 4 do SWZ – KLAUZULA RODO 

• Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile składa 
pełnomocnik, 

• Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia – dotyczy 
ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

6. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 

7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie, 
jak składana jest oferta, to znaczy w formie elektronicznej, czyli w postaci 
elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
z kwalifikowanym certyfikatem lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym (elektronicznym) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód). 
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skan) pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 
1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, bądź 
też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 
pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym 
certyfikatem, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym 
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 
przez upełnomocnionego. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe 
złożenie oferty. Zaleca się aby rozpocząć składanie oferty z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 
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10. Wykonawca może zmienić albo wycofać złożoną przez siebie ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty odbywa się poprzez 
wycofanie oraz złożenie nowej oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian 
do oferty oraz jej wycofać po upływie terminu składania ofert. 

Rozdział XVII 

Sposób obliczania ceny 

1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY, jako cenę 
brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od towaru i usług – VAT) 
z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą 
niż dwa miejsca po przecinku. 

3.  Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług 
VAT właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego 
na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej 
stawki podatku od towarów i usług (VAT)  potraktowane będzie, jako błąd 
w obliczaniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe 
przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp w związku 
z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 

4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich (PLN). 

Rozdział XVIII 

Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w dokumentach zamówienia. 

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

4. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. 

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać za pomocą Formularzy 
do komunikacji na platformie eZamówienia do dnia 28.04.2022 r. do godziny 10:00. 

6. Zamawiające odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
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7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej 
oferty. 

Rozdział XIX 

Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, 
to jest w dniu 28.04.2022 r. o godzinie 10.30 przy użyciu systemu 
teleinformatycznego. 

2. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie 
po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzone postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach lub imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 
otwarte; 

b) cenach oraz terminach wykonania zamówienia zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowania na stronie prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl  

 

Rozdział XX 

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

https://ezamowienia.gov.pl/


DZP-05-2022 
 

18 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena [C] 60% 

2 Termin płatności faktury [TP] 40% 

 

Dla zastosowanego kryterium oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość 
punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu 
o następujący wzór: 

O = C+TP 

Gdzie we wzorze: 

O – łączna ilość punktów przyznana w danej ofercie; 

C – punkty za cenę; 

TP – punkty za termin płatności faktury. 

Cena [C] 

Kryterium wyliczane będzie w następujący sposób: 

𝐂𝐂 = 𝐂𝐂𝐂𝐂
𝐂𝐂𝐂𝐂

 x 60 

Gdzie: 

C – liczba punktów uzyskanych za kryterium cena; 

Cn – najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert; 

Cx – cena ocenianej oferty. 

Termin płatności faktury [TP] 

Kryterium oceniane będzie następującą metodą: 

60 dni kalendarzowych – 40 pkt; 

45 dni kalendarzowych – 20 pkt; 

30 dni kalendarzowych – 10 pkt; 

15 – 0 dni kalendarzowych – 0 pkt. 
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W przypadku podania innej ilości dni, Zamawiający uzna niższą liczbę dni, tj. jeżeli 
Wykonawca poda ilość dni np. 18, zamawiający policzyli punkty jak za 15 dni, 
analogicznie jeżeli Wykonawca poda 40 dni, Zamawiający policzy jako 30 dni.  

Rozdział XXI 

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje 
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, albo nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcom, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informację, o których mowa w Rozdziale XXI 
punkt 1 litera a, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Warunków 
Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 
oceny ofert. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego 
z uwzględnieniem art. 577 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 

5. Zamawiający może zawszeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 
przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 4, jeżeli w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta 
i nie będzie podlegała odrzuceniu a wykonawca wykluczeniu. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może 
dokonać ponownego badania i oceny oferty spośród pozostałych w postępowaniu 
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Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

Rozdział XXII 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
które zostaną wprowadzone do umowy 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności 
zachowania formy pisemnej. 

2. Projektowane postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 5 do SWZ – 
Projektowane Postanowienia Umowy. 

3. Zamawiający, działając w oparciu o przepisy art. 95 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców osób na 
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks Pracy, wykonujących (w zakresie realizacji przedmiotu umowy) 
następujące czynności: 

a) odbiór i dostarczanie bielizny z magazynu; 

b) pranie, suszenie, prasowanie, dezynfekcja, naprawianie asortymentu. 

4. Zamawiający wymaga aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji 
zamówienia trwało w całym okresie wykonywania zamówienia. 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy 
w przypadkach: 

a) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 

b) w przypadku niewyczerpania wartości umowy, dopuszcza się możliwość 
przedłużenia okresu obowiązywania umowy do momentu wyczerpania wartości 
wskazanej w treści umowy. Zmiana taka następuje w drodze aneksu z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

c) Zamawiający zastrzega, iż umowa ulegnie wcześniejszemu zakończeniu 
w przypadku wcześniejszego wyczerpania wartości umowy. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku 
zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w punkcie 2 powyżej Wykonawca 
składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
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zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W tym przypadku zmianie nie ulega 
wynagrodzenie netto, natomiast wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o kwotę 
wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana będzie odnosić się 
wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanego od dnia, od którego uległ 
bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy (nie wcześniej niż od daty wejścia 
w życie właściwych przepisów) oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, 
do którego zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

4. Każda zmiana może nastąpić w drodze aneksu do umowy, po zaakceptowaniu 
przez obie Strony. 

Rozdział XXIII 

Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 

1. Zamówienie nie jest podzielone na części, ponieważ usługa wskazana w niniejszym 
postępowaniu wymaga aby całość pracy była wykonana przez jednego wykonawcę. 
Wynika to z faktu, że usługa ta może być wykonywana tylko przez wykonawców, 
którzy posiadają odpowiednie przygotowanie do prowadzenia takiej działalności, ze 
względu na wymogi sanitarne i epidemiologiczne wynikające z odrębnych przepisów 
prawa. 

2. Zamawiający: 

• nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

• nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia 
negocjacji, 

• nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

• nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8, 

• nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 

• nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, 

• nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem 
zapisu art. 261 ustawy Pzp, 

• wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, 



DZP-05-2022 
 

22 
 

• nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Pzp, 

• nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, 

• wprowadza obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę (lub jego 
pracowników skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia) wszystkich 
czynności wchodzących w całość poszczególnych elementów wchodzących 
w zakres zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp, 

• nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, 
w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

Rozdział XXIV 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień 
publicznych przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

Rozdział XXV 

RODO 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO  

1. 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:  

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, ul. Bodzentyńska 17, 27-100 
Iłża.  

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZZOZ Szpital w Iłży 
jest Pan Mateusz Szczypior, e-mail: iod@szpitalilza.com.pl,.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

mailto:iod@szpitalilza.com.pl
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numer DZP-08-2021, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. 
poz. 1129 ze zm), dalej „ustawa Pzp”;  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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;  

7. 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 
Strona 28 publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp;  

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

9. Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych  

c) 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  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;  

10. Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
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c) 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. 

Rozdział XXVI 

Inne 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia 
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) oraz przepisu Kodeksu 
Cywilnego. 
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