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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
„Usługa konserwacji oraz napraw dźwigów w budynkach: Centralnego Szpitala
Klinicznego i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus”

NUMER POSTĘPOWANIA: DZP.262.146.2019

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.dzp.spcsk.pl i w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Wszystkie liczby zapisane w systemie rzymskim, które zostały użyte w niniejszej SIWZ,
oznaczają numery poszczególnych rozdziałów SIWZ.

I. NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:

zp@spcsk.pl

Numer faksu:

(+48) 22 599 17 04

Adres strony internetowej:

https://dzp.spcsk.pl/

Godziny pracy:

730-1505

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 w zw. z 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej: „ustawa”, o wartości szacunkowej poniżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem
DZP.262.146.2019 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane
oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa konserwacji oraz napraw dźwigów w budynkach:
Centralnego Szpitala Klinicznego i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus”.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie Części:
1) Część 1 – Usługa konserwacji oraz napraw dźwigów w budynkach Centralnego Szpitala
Klinicznego przy ul. Banacha 1a w Warszawie w okresie od dnia 06.10.2019 r. do dnia
30.06.2021 r.
2) Część 2- Usługa konserwacji oraz napraw dźwigów w budynkach Szpitala Klinicznego
Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4 w Warszawie w okresie od dnia 01.10.2019 r. do dnia
30.06.2021 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy:
1) W ramach usługi konserwacji dźwigów zainstalowanych w budynkach UCK WUM w ilości
i asortymencie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ Formularzu asortymentowo –
cenowym (Część 1), oraz w Załączniku nr 1a do SIWZ Formularzu asortymentowo –
cenowym (Część 2), Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności
w zakresie ustalonym instrukcją konserwacji opracowaną przez producenta dźwigów
i obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego. Wykonawca zobowiązany jest do
zatrudnienia na umowę o pracę tylu pracowników aby zapewnić prawidłową ich
konserwację.
Do ww. obsługi konserwacji będzie należało wykonywanie następujących czynności:
a. utrzymywanie powierzonych do konserwacji dźwigów w ruchu z wyjątkiem
okresów wykonywania konserwacji i napraw wymagających wydłużonego czasu
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uzgodnionego z odpowiednim pracownikiem odpowiedzialnym za urządzenia
dźwigowe z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
b. wykonywanie przeglądów przygotowujących dźwigi wraz z ich integralnymi
instalacjami do badań okresowych w UDT oraz uczestnictwo w czasie badań.
c. prowadzenie dzienników konserwacji znajdujących się w maszynowniach dźwigów.
d. przestrzegania terminów przeglądów w UDT.
e. przeprowadzanie bieżących przeglądów dźwigów w ilości i czasie zgodnie
z wytycznymi w DTR urządzeń, tak aby zapewnić prawidłowość ich pracy.
f. prowadzenie rejestru zdarzeń dotyczących awarii dźwigów z podaniem daty,
godziny, miejsca usterki oraz przyczyn awarii.
g. usuwanie wszelkiego rodzaju drobnych awarii i uszkodzeń.
h. naprawa i usuwanie powtarzających się tych samych awarii i usterek na danym
dźwigu na koszt Wykonawcy . Wykonawca ponosi całkowity koszt jej usunięcia.
2) W ramach usługi konserwacji dźwigów Wykonawca zobowiązany jest także do świadczenia
usługi „pogotowia dźwigowego”. W tej usłudze Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania następujących czynności:
a. przyjazd i przystąpienie do naprawy uszkodzonego dźwigu max. 120 minut od chwili
powiadomienia przez ochronę szpitala lub elektryka dyżurnego na nr telefonu
podany przez Wykonawcę.
b. uwolnienia pasażerów z uszkodzonego dźwigu niezwłocznie po przybyciu na teren
szpitala.
c. uruchomienia uszkodzonego dźwigu (usuniecie usterki), a w przypadku
konieczności wymiany elementu lub części dźwigu należy dany dźwig oznaczyć na
poziomie parteru informacją o awarii dźwigu.
d. potwierdzeniu zaistniałej wizyty wpisem do książki kontroli znajdującej się
w pomieszczeniu ochrony.
e. Wykonawca zapewni całodobowy kontakt telefoniczny pod numerem/ami
telefonów alarmowych tel. ……………………………… tel. ………………………… .
3) W ramach napraw i usuwania awarii Wykonawca zobowiązany jest:
a. dokonywać napraw uszkodzeń dźwigów związanych z wymianą części zamiennych
zgłoszonych przez konserwatora Wykonawcy i potwierdzonych przez
Zamawiającego (wyznaczonego pracownika działu technicznego szpitala),
b. w przypadku awarii, przy której konieczna jest wymiana części zamiennych dźwigu
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie max. 3 dni roboczych
od daty przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany
jest do pisemnego oświadczenia (faksem/mailem) lub pisemnie o terminie i kosztach
usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia,
c. w przypadkach uzasadnionych (gdy usunięcie awarii będzie związane z dostawą
części z zagranicy lub wymagało będzie czasu dłuższego niż 3 dni robocze)
Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu naprawy po udokumentowaniu takiej
konieczności przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o
tym fakcie Zamawiającego. Termin naprawy w danym przypadku nie może
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d.
4)

5)
6)

7)

przekroczyć terminu uzgodnionego z pracownikiem odpowiedzialnym za urządzenia
dźwigowe.
niesprawny dźwig oznaczony przez „pogotowie dźwigowe” należy uruchomić zgodnie
ppkt. 3) lit b lub c.
Wykonawca dostarczać będzie potrzebne materiały pomocnicze (takie jak smary,
oleje, żarówki, świetlówki do oświetlenia kabin i szybów, żarówki przycisków
i sygnalizacji, wkładki topikowe i bezpieczniki rurkowe, dzienniki konserwacji
znajdujące się w maszynowniach, materiały do utrzymywania czystości i porządków
w maszynowniach i podszybiach) do wykonywania konserwacji zgodnie z pkt 3 ppkt 1)
i ppkt 2), które pokrywane będą przez Wykonawcę w ramach miesięcznej kwoty na
konserwację.
Na usuniecie awarii, przy której konieczna będzie wymiana części lub podzespołów,
każdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiającego.
W przypadku konieczności naprawy lub usunięcia awarii o której mowa w pkt 3
ppkt 3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ofertę cenową
zawierającą wykaz części niezbędnych do naprawy.
Każdorazowo, po usunięciu awarii o której mowa w pkt 3 ppkt 3) zostanie
sporządzony przez Wykonawcę i
Zamawiającego protokół zawierający datę
wykonania obsługi, zakres wykonanych prac oraz wykaz zużytych części i materiałów.

4. Kod CPV: 50531400-0 – usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów.
5. Gwarancja
Zamawiający wymaga udzielenia min. 6 miesięcznej gwarancji na wykonane prace
w ramach usuwania awarii oraz na użyte materiały, która biegnie od daty podpisania
protokołu odbioru robót (poza bieżącą konserwacją).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia wynosi 21 miesięcy dla:
1. Części 1 od dnia 06.10.2019 r. do dnia 30.06.2021 r.
2. Części 2 od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.06.2021 r.
V. INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia,
zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa
w sprawie zamówienia publicznego sporządzona będzie w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy
oraz aktów wykonawczych do niej wydanych.
3. Zamówienie jest podzielone na części.
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4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

kosztów

udziału

w

postępowaniu,

7. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona
podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/om
nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa zgodna
z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony w sytuacji gdy:




Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi w ramach, których przez
okres co najmniej 12 miesięcy wykonał usługi polegające na konserwacji dźwigów
o wartości nie niższej niż 70 000 zł brutto każda (słownie: siedemdziesiąt tysięcy
złotych 00/100 ). Poprzez jedną usługę Zamawiający rozumie jedną umowę
zrealizowaną dla jednego Zamawiającego.
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą lub zespołem osób
z odpowiednimi ważnymi uprawnieniami w szczególności:
- uprawnienia dozoru technicznego na wykonanie konserwacji i naprawy urządzeń
dźwigowych w Kat. 1,
- uprawnienia SEP do 1 kV.

3) oferują przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone przez Zamawiającego.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów
wymienionych w Rozdziale VII.
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w pkt 1 ppkt 2) powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego stosunków prawnych łączącego go z nimi.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów od
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu nie potwierdzają spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.
2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć OFERTĘ na formularzu ofertowym, sporządzonym
na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ wraz z formularzem asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (Część 1) oraz formularzem
asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ (Część 2).
2. Do OFERTY Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty:
1) oświadczenie własne potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy –
sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej składa każdy z Wykonawców,
wspólnie ubiegających się o zamówienie, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców.
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1b pkt 3) ustawy, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – sporządzone
zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku nr 2 do SIWZ Formularzu Oferty pkt 10.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.dzp.spcsk.pl
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
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o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie
do grupy kapitałowej) jest on zobowiązany do aktualizacji oświadczenia.
4. Inne wymagane na dzień złożenia oferty dokumenty: dokumenty potwierdzające,
że dokumentację przetargową podpisała upoważniona osoba (jeżeli podpisuje
pełnomocnik - Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej
notarialnie).
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia w celu potwierdzenia, spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych 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 usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić wykaz usług
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ – Doświadczenie Zawodowe.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zaleca się sporządzić
wykaz osób zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ – Potencjał Kadrowy.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu na zasadzie „SPEŁNIA” – „NIE SPEŁNIA”, na podstawie oświadczeń
i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Nie spełnienie ww. warunku skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
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6. Dokumenty składane najpóźniej do dnia zawarcia umowy i w trakcie jej trwania:
1) Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę biorących udział w realizacji zamówienia
(wraz z informacją o wymiarze etatu oraz informacją o zakresie czynności
wykonywanych), sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ –
Lista osób) dostarczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga , aby osoby uczestniczące
w realizacji zamówienia, wykonujące usługi konserwacji oraz napraw dźwigów określone
ww. załączniku były zatrudnione przez Wykonawcę (lub pod wykonawcę, jeżeli
Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)
2) Kopie zanonimizowanej/-uch umowy/umów, (potwierdzających zatrudnienie na umowę
o pracę osób uczestniczących w realizacji zamówienia) w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania
– udostępniane Zamawiającemu zarówno przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz
w trakcie jej trwania na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą terminu – w terminie trzech dni roboczych.
7. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów:


OFERTA, o której mowa w ust. 1, musi być złożona
z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności;



Dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania, musi być złożony
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem;



Oświadczenia
potwierdzające
brak
podstaw
wykluczenia
o których mowa w ust. 2, muszą być złożone w oryginale;



Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w ust. 3, musi być złożone w oryginale;



Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem;



Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane
własnoręcznym czytelnym podpisem i opatrzone pieczęcią imienną. Poświadczenia
za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo
podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego odpowiednio w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą;



Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
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w

oryginale

Wykonawcy,

8. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:


Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;



Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6;



Oferta musi być podpisana przez Pełnomocnika;



Zgodnie z postanowieniami rozdziału VII pkt. 2 oświadczenie własne składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.),
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.), z zastrzeżeniem sytuacji, w której
forma dokumentu jest wymagana przepisami. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert
– pod warunkiem,
że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W celu skrócenia
czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający
prosi, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień
wysyłali również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ.
4. Zapytania należy kierować na adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, e-mailem na adres:
zp@spcsk.pl lub faksem na numer: (+48) 22 599 17 04 z dopiskiem:
„Postępowanie nr DZP.262.146.2019”.
Pisma kierowane na inne adresy mailowe lub numery faksu nie będą rozpatrywane.
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5. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia uczestnikom postępowania, którym doręczono
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ może wynikać
z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Treść oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ i w jej
załącznikach.
2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej
nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem:
„Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
„Usługa konserwacji oraz napraw dźwigów w budynkach: Centralnego Szpitala Klinicznego i
Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus”.
Nie otwierać przed dniem 13.09.2019 roku do godziny 10:00
(Postępowanie nr DZP.262.146.2019)
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie
długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e)
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do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym postępowaniu). Wszystkie miejsca, w których
Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez Wykonawcę (osobę(y)
podpisującą(e) ofertę).
4. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby (osób)
upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami
reprezentacji. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest
upoważniony (zakres umocowania).
5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcom,
w ofercie musi wskazać, która część zamówienia zostanie im powierzona oraz podać
nazwy podwykonawców. Niezłożenie oświadczenia o podwykonawcach, oznaczać będzie,
że całe zamówienie zrealizuje wyłącznie Wykonawca.
6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki np. nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny
podpis w przypadku pieczęci imiennej.
7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w ust. 2, muszą być
dodatkowo oznaczone określeniem: „ZMIANA”. W pierwszej kolejności zostaną otwarte
koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć
w kancelarii jawnej Zamawiającego stosowne oświadczenie podpisane przez osobę
upoważnioną do jego reprezentacji.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca odpowiada za prawdziwość danych i informacji zawartych w ofercie
i dokumentach składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia
danych podanych przez Wykonawcę w ofercie.
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
12. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), jeżeli Wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
udostępniane.
13. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), Wykonawca winien w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje
te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą „Dokument
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993
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r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób
będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
i innych przepisów. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie dotyczące informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób
wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca w
ofercie oświadcza, iż „informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr … do
nr… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Wraz z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, Wykonawca do oferty załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez
wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych
uprawniających do dokonania zastrzeżenia. W przypadku braku wskazania w sposób
jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub
braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz
ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania
zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia
tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej
odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem
zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów
lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie. Przez „tajemnicę
przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania, w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.).
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty
spowodowane opisaniem oferty w sposób niezgodny ze wskazanym w ust. 2. W
przypadku dostarczania ofert za pośrednictwem firmy kurierskiej, opakowanie firmy
kurierskiej powinno być także oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację przesyłki
jako oferty. odpowiedzialność za przypadkowe otwarcie lub niedostarczenie oferty
w terminie wynikające z braku właściwego oznaczenia przesyłki kurierskiej ponosi
Wykonawca.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, parter Blok B pok. 5.
2. Termin składania ofert upływa dnia 13.09.2019 r. o godz. 09:00
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3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny wg kolejności wpływu.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2
ustawy.
5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin
składania ofert, o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Banacha 1a, 02-097
Warszawa, parter Blok B, sala konferencyjna.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ceny należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy według
zasad określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Cena ta nie będzie podlegała żadnym
negocjacjom.
2. Cena brutto oferty podana przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie elementy
cenotwórcze związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
zysk Wykonawcy, ubezpieczenia, sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonywania
usługi oraz wszystkie niezbędne narzędzia.
3. Cena powinna zawierać ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę.
4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie:
UWAGA: wszystkie ceny / wartości muszą być wyższe niż 0 i podane z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku
Lp.
1.

KRYTERIUM
Oferowana cena (C) [wartość brutto]

60 pkt

RANGA

2.

Koszty usunięcia awarii (K)

15 pkt

3.

Czas reakcji pogotowia dźwigowego (Cp)

15 pkt

4.

Termin gwarancji (GW)

10 pkt
Razem 100 pkt

2.

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
2.1. Wartość punktowa kryterium 1 [Oferowana cena (C)] wyliczana będzie według wzoru

Wartość punktowa ceny =
cmin
cn

c min
x 60 pkt
cn

- cena najniższa spośród złożonych ofert
- cena oferty badanej
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2.1. Wartość punktowa kryterium 2 [Koszty usunięcia awarii (K)] podlega ocenie według
wartości podanych w Załączniku nr 2 do SIWZ Formularzu oferty – na podstawie
poniższych podkryteriów:
A) Podkryterium 1
wartość (R) roboczogodziny – maksymalna liczba punktów - 5pkt.

R=

R min
x 5pkt.
Rn

Rmin – najniższa oferowana wartość roboczogodziny
Rn – wartość roboczogodziny oferty badanej

B) Podkryterium 2
wartość (Kp) kosztów pośrednich – maksymalna liczba punktów – 5 pkt.

Kp=

Kp min
x 5pkt.
Kpn

Kpmin – najniższa oferowana wartość kosztów pośrednich
Kpn – wartość kosztów pośrednich oferty badanej

C) Podkryterium 3 – wartość (Kz+t) kosztów zakupu i transportu – maksymalna liczba
punktów do uzyskania – 5pkt.

Kz+t=

Kz  t  min x 5pkt.
Kz  t  n

(Kz+t)min – najniższa oferowana wartość kosztów zakupu i transportu
(Kz+t)n – wartość kosztów zakupu i transportu oferty badanej
Ilość punktów w kryterium 2 – koszt usunięcia awarii K zostanie obliczona wg. wzoru:

K= R + Kp + Kz+t
2.3.

Wartość punktowa kryterium 3 [Czas reakcji pogotowia dźwigowego (Cp)] podlega
ocenie według wartości podanych w Formularzu oferty - max. liczba punktów do
uzyskania - 15pkt, punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Wykonawca, który zaoferuje w Formularzu Oferty czas reakcji pogotowia
dźwigowego w czasie:

14

- do 120 minut otrzyma 0 pkt;
- do 90 minut otrzyma 5 pkt;
- do 60 minut otrzyma 10 pkt;
- do 30 minut otrzyma 15 pkt;
UWAGA: Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 120 minut !
Zamawiający wymaga zaoferowania czasu reakcji pogotowia dźwigowego w pełnych 30
minutowych okresach czasu, (np. 30, 60, 90, 120 minut).
2.4. Wartość punktowa kryterium 4 [Termin gwarancji GW ] podlega ocenie według wartości
podanych w Formularzu oferty
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Wykonawca, który zaoferuje w Formularzu Oferty termin gwarancji:
min. 6 miesięcy – 0 pkt,
12 miesięcy - 5 pkt,
18 miesięcy - 10 pkt,
Zamawiający wymaga zaoferowania terminu gwarancji w pełnych 6 miesięcznych okresach
czasu, (np. 6 miesięcy, 12 miesięcy, 18 miesięcy).

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwyższą ocenę punktową obliczoną
wg. wzoru:
Ocena = C + K +Cp+ GW

3. Ocena końcowa oferty:
3.1. Ocena końcowa oferty jest liczbą punktów uzyskanych za kryterium wskazane w pkt.
1 rozdziału XIV SIWZ.
4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

5.



odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Pzp;



odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;



została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
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nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza
obszaru Unii Europejskiej, w celu oceny takiej oferty zostanie doliczona do przedstawionej
w niej ceny różnica w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których
obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów.
7.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY WSPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy muszą posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy Ci mają obowiązek złożyć przed
zawarciem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji
Wykonawcy.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wzór umowy określony został w załącznik nr 5 do SIWZ.
2. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana,
zostanie poinformowany pismem.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 określenia warunków udziału w postępowaniu;
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 odrzucenia oferty odwołującego;
 opisu przedmiotu zamówienia;
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 wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.
5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej
określone zostały w Dziale VI ustawy.
XIX. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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), zwanej dalej RODO, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający –
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(dane kontaktowe zawarte zostały w Rozdziale I),
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę
elektroniczną na adres: iod@spdsk.edu.pl lub listownie na adres Uniwersyteckie
Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na Usługę konserwacji oraz napraw dźwigów w budynkach: Centralnego Szpitala
Klinicznego i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, numer sprawy
DZP.262.146.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
4) 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 Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
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związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) 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
osobowych1;
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 RODO2;
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;
9) 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
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.
XX. POZOSTAŁE INFORMACJE ORAZ ZALECENIA W KWESTII RODO
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO3,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3
rozporządzenie 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).
1
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Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymienione obowiązki informacyjne
oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie
Wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.
Mając na uwadze procedowanie powyższych regulacji, Wykonawca zobligowany jest
do złożenia oświadczenia, zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz oferty), celem
wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.
XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1) Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy (Część 1);
2) Załącznik nr 1a – Formularz asortymentowo-cenowy (Część 2);
3) Załącznik nr 2 - Formularz Oferty;
4) Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
z postępowania;
5) Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej;
6) Załącznik nr 5 – Wzór umowy;
7) Załącznik nr 6 – Doświadczenie zawodowe;
8) Załącznik nr 7 – Potencjał Kadrowy;
9) Załącznik nr 8 – Lista osób
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