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Znak postępowania: 17/ZP/2022 

                 Sejny, 08.11.2022 r.  

                                                                                                                                                         

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług 

zapewniających prewencję, reakcję i detekcję zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla SP ZOZ w 

Sejnach 
 

w trybie 

podstawowym zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwana dalej Pzp lub ustawą,  

 

Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem  2022/BZP 00425958/01 

Strona internetowa prowadzonego postępowania www.szpital.sejny.pl     od  08.11.2022 

 

Termin składania ofert  15.11.2022    godz. 11.00 

Termin otwarcia ofert  15.11.2022    godz. 11:30 

 

 

Zakup finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

 

 

Uwaga 

Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania oferty przez Wykonawcę.  
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

ul. Dr. Edwarda Rittlera 2  

     16-500 Sejny 

 

Adres strony internetowej: www.szpital.sejny.pl 

Faks do korespondencji:    (0-87) 51 72 335 

Tel. sekretariat:                    (0-87) 51 72 314 

Tel. zamówienia publiczne: (0-87) 51 72 319 

E-mail sekretariatu:            sekretariat@szpital.sejny.pl  

E-mail do korespondencji: zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl;  

Korespondencja pisemna na adres: 

           Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1435. 

 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest Jolanta Szafranowska,  

tel. 87 5172 319 , Hubert Charkiewicz, tel. 660 473 075 

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 

17/ZP/2022  - Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten 

znak. 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

www.szpital.sejny.pl , https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

KOD CPV:  

30233160 - Jednostki pamięci taśmowej  

30237360-0 Kasety z taśmą LTO 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) ,,zwanej dalej ”ustawą Pzp”. 

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 

ustawy Pzp.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o 

którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  

 

III. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki 

komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, 

.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiot zamówienia składa się z zakup i wdrożenie biblioteki taśmowej – 1 szt. 

 

 
2.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  

http://www.szpital.sejny.pl/
mailto:sekretariat@szpital.sejny.pl
mailto:zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.szpital.sejny.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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a) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, 

jeżeli są już znani.  

b) Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia.  

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty  w formularzu wymaganych parametrów. 

4.Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany: 

a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. 

spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane 

w dokumentacji niniejszego postępowania,  

b) poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, to przyjmuje 

się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”. 

 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga aby zamówienie było wykonane do 01.12.2022 r. 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 

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

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 

ustawy Pzp. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp. 

7. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy Pzp. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ. 

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

     Opis spełnienia warunku: 

     Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, 

     Opis spełnienia warunku: 

     Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

     Opis spełnienia warunku: 

 Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej 

     Opis spełnienia warunku: 

     Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 

 

VIII.PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA  
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w:  
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a) art. 108 ust 1 ustawy Pzp.  

b) art 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp 

     z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 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) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy 

Pzp Zamawiający wyklucza:  
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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 ustawy;  

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 ustawy;  

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 ustawy.  

Wykluczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie następować będzie na okres ww. okoliczności. W przypadku 

wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust 1 ustawy (Dz. U. 2022 poz 835), 

Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.  

Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w art. 7 ust 9 ustawy (Dz. U. 

2022 poz 835) na podstawie:  

a)  Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,  

b)  Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmujących osoby i podmioty, wobec których są stosowane 

środki,  o których mowa w art. 1 ustawy (Dz. U. 2022 poz 835)  

 

IX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:  

 a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 b) Załącznik nr 2 - Formularz wymaganych parametrów 

 c) Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy 

d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów.  

e) Pełnomocnictwo - Jeśli ofertę lub inne oświadczenia składa osoba, która nie jest umocowana do 

reprezentacji wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub 

podmiotów udostępniających zasoby) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, określające zakres 

umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy. W przypadku 

gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument z podpisem odręcznym mocodawcy – 

przekazuje się kopię tego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę lub notariusza. W przypadku 

gdy prawo do udzielenia pełnomocnictwa nie wynika z dokumentów dostępnych w ogólnodostępnych 

bezpłatnych bazach danych wskazanych przez wykonawcę - wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, 

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem, dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających 

pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:  
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     W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  

a) Oświadczenia wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej  
Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej 

samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2021 r.poz.275 ze zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.  

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem  

c) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie 

są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

6.  Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

  

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH PODMIOTÓW 

TRZECICH 

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.  

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

zobowiązany jest:  

a) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy 

środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zadania, których wskazane zdolności dotyczą.  

b) złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków”, podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby;  

c) przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone SWZ, dotyczące tych 

podmiotów, na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.  

 

XI INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA  
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  
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2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:  

a) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;  

b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;  

c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o 

niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w Rozdziale IX SWZ, 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

 

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym składanie 

ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w 

ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.  

3. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:  

a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U. 

2021 r., poz. 2070)  

b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 

ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 671).  

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy.  

5. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w 

formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem mini Portalu podpisaną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:  

- drogą elektroniczną: zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl;  

- poprzez Platformę miniPortal, ePUAP dostępne pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal   

8. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga aby Wykonawca, 

aby wziąć udział w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 

założyć konto na ePUAP. Rejestracja i korzystanie z Platformy miniPortal zostały opisane w instrukcji 

użytkownika systemu, która dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

9. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z 

Platformy: 

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 

150 MB.  

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal, znajdującego się od adresem: 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP), znajdujące się pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
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10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania.  

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.   

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.  

Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ.  

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  

 Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.  
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 14.12.2022 r.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

Składanie ofert: 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2022 r., do godz. 

11:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 

sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. 

Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

Otwarcie ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2022 r. o godzinie 11:30. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5.  W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 
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7. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących ich treści. 

8. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert 

określonym w niniejszej SWZ. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie PZP oraz w SWZ, a ponadto uzyska największą liczbę punktów zgodnie z 

przyjętym kryterium oceny ofert. 

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.  
1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.  

2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić 

przy realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów 

zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:  

a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego;  

c) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku;  

d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.  

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY.  

 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane 

kryteria, które liczone będą zgodnie z poniższymi zasadami:  

 

LP NAZWA KRYTERIUM WAGA  

 

1 

 

 

CENA 

 

 

60 pkt 

 

2 TERMIN WYKONANIA 40 pkt 

 

Sposób obliczania wartości punktowej  kryteriów: 

 

1/ Kryterium nr 1 „Cena” oceniane będzie jak niżej 

 

                                          C min 

                                 X =   _________   x  60 pkt.  

                                          C O 

 gdzie: 

X         –   wartość punktowa ocenianego kryterium 

Cmin  –   najniższa cena ze złożonych ofert 

Co       –   cena ocenianej oferty 

  

Maksymalna liczba punktów 60 pkt.  
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2/ Kryterium nr 2 „termin wykonania” oceniane będzie jak niżej: 

 

do 01.12.2022 r. – 0 pkt  

do 25.11.2022 r. – 40 pkt   

 

Uwaga:    Maksymalna liczba punktów 40 pkt.  

         

   

2. Założenie:  

 

Zamawiający dla każdego zadania dokona oddzielnej  oceny ofert. 

1) Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium „cena” + kryterium „termin wykonania” 

w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej  

2) 100 (waga kryterium „cena”+ kryterium „ termin wykonania”) – oznacza, że w postępowaniu można 

uzyskać max. 100 pkt. w ramach wyżej wymienionych dwóch  kryteriów  (100 pkt.) 

3) Ocena końcowa danej oferty będzie sumą punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie powyższych 

kryteriów liczonych dla każdego zadania oddzielnie.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z 

najwyższą liczbą punktów. 

 

3. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian  w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

4. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć 

zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.  

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.  

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia.  

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub 

jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.  

 

XVIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza | w oparciu o podane w niej 

kryteria oceny ofert.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 

ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.szpital.sejny.pl   

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 

zawarcia umowy.  

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania 

wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.  

http://www.szpital.sejny.pl/
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4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 

ustawy Pzp.  

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY.  

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na warunkach określonych zgodnie z 

załącznikiem do SWZ "Projekt umowy"  

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp, 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

2) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

3) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu.  

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.  

Odwołanie wnosi się w terminie:  
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).  

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej.  

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych".  

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne 

z jej wniesieniem.  

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  



11  

 

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Sejnach, adres: ul. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny, reprezentowany przez Dyrektora SP ZOZ w Sejnach 

– Waldemara Kwaterskiego, tel. 87 517 23 17 e-mail: w.kwaterski@szpital.sejny.pl 

 Inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Sejnach jest Pan Bartosz Wiżlański, tel. 87 517 

23 46; e-mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 
danych osobowych. 

** 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. 
*** 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. 

 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.  

mailto:b.wizlanski@szpital.sejny.pl
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2. Załącznik nr 2 – Formularz wymaganych parametrów 

3. Załącznik nr 3 – Umowa – projekt 

4. Załącznik nr 4 – Umowa o zachowaniu poufności z załącznikami 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy.  

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

 

 

 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK  NR 1 

 
 

 
 
 

          pieczęć firmowa Wykonawcy 
  ..................dnia............................ 

 
         
              FORMULARZ  OFERTOWY 
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 
 
 
 

Pełna nazwa Wykonawcy /firma, , w zależności od 
podmiotu:  

Wypełnia Wykonawca  

Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo) 
 

NIP: 
 

Regon 
 

 KRS /CEIDG  Działający zgodnie z wpisem do……….. 
prowadzonego przez……….  pod numerem 

KRS/CEIDG …………….(jeżeli dotyczy): 
Kapitał zakładowy (jeżeli dotyczy ): 

 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr 
telefonu: 
 

 

 
Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą 
którego zamawiający będzie przysyłał stosowne 
dokumenty dotyczące przedmiotowego 
postępowania: 
 

 

Kontakt internetowy (strona www., e-mail): 
 
 
 

 

E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę: 
 
 

 

Numer konta bankowego na, które należy  dokonać 
zapłaty:  

 
II. Przedmiot oferty: 
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Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. Zakup i wdrożenie systemów 

teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, 

reakcję i detekcję zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla SP ZOZ w Sejnach. 
 

 

Wartość brutto: …………………………………….zł 

Podatek Vat: …….. % ……………………………..zł 

Wartość netto: ..…………………………………… zł 
 
Zamówienie wykonamy w następującym terminie (należy zaznaczyć odpowiednie pole): 
 
   do 01.12.2022 r. – 0 pkt  
 
   do 25.11.2022 r. – 40 pkt   
 
 

 

III. Płatność 

 

Zamawiający przewiduje płatność w terminie  30 dni od daty otrzymania faktury po dostarczeniu i zamontowaniu 

urządzeń. 

  

IV. Oświadczenia Wykonawcy : 
Oświadczamy, że: 
 
1. jestem małym/średnim przedsiębiorstwem (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): 
                 Tak 
                 Nie 

(Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.) 

2. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawartymi  
w niej warunkami umowy. Nie wnosimy zastrzeżeń co do ich treści i zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
zgodnie z przedstawionymi warunkami, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do 
przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji zamówienia niezwłocznie po jej podpisaniu. 

3. Wybór oferty nie będzie/ będzie1 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo 
zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT  
informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty VAT. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

5. Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: 
 

       Tak *  Nie 
 

*Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy  części zamówienia i są mu znane nazwy firm 
podwykonawcy należy wypełnić poniższą tabelę;   
W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom , należy wskazać wartość lub 
procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  podwykonawcom 
 

części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę: 

…………….. 

Nazwa/firma podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  
podwykonawcom:…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z 
opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  art. 14 RODO 2) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

8. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

9. Podane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej 
oferty.  

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 K.K.) 

11. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami została złożona na …….. stronach kolejno ponumerowanych 
od 1 do ……………… . 

12. Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam 
      zamówienia to: ................................................................... nr tel. ............................................................. 
 
 Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1/ ................................................................................. 
2/ ................................................................................. 
3/ ................................................................................. 
4/ ................................................................................. 
                                                                      

 
…………………………………… 

Miejscowość / Data 

 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

Załącznik nr 2. Formularz wymaganych parametrów. 

 

Zakup i wdrożenie biblioteki taśmowej – 1 szt. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie biblioteki taśmowej (autoloader) 

umożliwiającej przechowywanie danych na nośnikach taśmowych typu LTO-9. 

2. Napęd LTO-9 powinien być wyposażony w złącze FC 8Gb. Urządzenie powinno mieć 

możliwość instalowania w tej samej obudowie także napędów LTO szóstej, siódmej i 

ósmej generacji. Oferowane urządzenie musi mieć możliwość instalowania i 

wykorzystania w tej samej obudowie także napędów LTO z interfejsem SAS oraz wspierać 

technologię LTFS (Linear Tape File System). 

3. Prędkość zapisu zainstalowanego napędu bez kompresji – minimum 300 MB/sek. 

4. Zainstalowany napęd musi dynamicznie i płynnie dopasowywać prędkość zapisu do 

napływających danych (speed matching) w przedziale od 100 do 300 MB/sek., oferować 



15  

funkcję SkipSync zapewniającą dużą szybkość zapisu małych plików bez konieczności 

zatrzymywania i przewijania dysku oraz stosować szyfrowanie danych metodą AES 256-

bit zgodną ze standardem FIPS 140-2. 

5. Wymagane jest posiadanie przez urządzenie minimalnie 8 slotów na nośniki podzielone 

na dwa magazynki. Urządzenie powinno być dostarczone z kompletem magazynków. 

Wymagana ilość mail slot (I/E) - 1 szt.  

6. Pojemność bez kompresji – minimum 144TB.  

7. Zarzadzanie odbywa się za pomocą panelu kontrolnego znajdującego się na froncie 

urządzenia oraz zdalne przez sieć, poprzez przeglądarkę internetową (web GUI) za 

pomocą interfejsu FastEthernet. Wymagane wsparcie SNTP, protokołów SSL/TLS i IPv6 

oraz definiowanie minimum 4 poziomów zarządzania urządzeniem i dostępem do niego. 

Urządzenie musi mieć możliwość zabezpieczania swojej konfiguracji na podłączony, 

poprzez slot USB, PenDrive. Operacja powinna być możliwa zarówna poprzez web GUI jak 

i poprzez panel kontrolny urządzenia. Wymagana możliwość zdalnego wysuwania 

magazynków, restartowania biblioteki oraz wyłączania zasilania napędów poprzez 

webGUI.  

8. Biblioteka musi być wyposażone w interfejsy: sieciowy, USB, ADI oraz złącze FC 8Gb. 

9. Urządzenie ma mieć możliwość wymiany napędu, zasilacza i modułu portów zarządzania 

u użytkownika, bez konieczności demontażu urządzenia z szafy RACK i bez konieczności 

zdejmowania pokrywy głównej. Zarówno napęd, jak i moduł interfejsów powinny być 

wyposażone w lampki kontrolne, informujące o stanie technicznym. 

10. Obudowa typu rack 19” o wysokości maksymalnie 1U. Wszystkie elementy do montażu 

muszą być dostarczone wraz z urządzeniem. 

11. Urządzenie musi być wyposażone w czytnik kodów kreskowych, kabel zasilający oraz 

zestaw 8-miu nośników danych o pojemności bez kompresji (minimum 18 TB każdy) wraz 

z nośnikiem czyszczącym, przy czym wszystkie dostarczone nośniki muszą być 

kompatybilne i dedykowane do współpracy z oferowanym urządzeniem oraz wyposażone 

w naklejki z kodami kreskowymi. 

12. Gwarancja - 36 miesięcy w miejscu instalacji urządzenia z czasem reakcji w ciągu 4 godzin. 

Czas przyjmowania zgłoszeń serwisowych w trybie 24x7. Przystąpienie do fizycznej 

naprawy najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii z terminem 

naprawy najpóźniej do 48 godzin od rozpoczęcia naprawy. Gwarantowana możliwość 

rozszerzenia oferowanego serwisu do 84 miesięcy. Zgłaszania awarii wyłącznie poprzez 

ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub autoryzowany serwis producenta 

posiadający certyfikat ISO9001 na usługi serwisowe – kontakt z serwisem wyłącznie w 

języku polskim. 

13. Pisemne oświadczenia wystawione przez producenta:  

- o gwarancji świadczonej w miejscu instalacji urządzenia w rygorze 24x7x4 realizowanej 

przez producenta lub jego autoryzowany serwis posiadający ISO9001 na usługi serwisowe 

wraz z potwierdzeniem możliwości przedłużenia gwarancji do 84 miesięcy. W 

oświadczeniu wymagane jest podanie wszystkich danych kontaktowych z serwisem (mail, 

telefon, adres) oraz potwierdzenie wykupienia przez wykonawcę wymienionych usług 

serwisowych u producenta. 

-- o oferowaniu urządzenia zgodnego z zapisami specyfikacji technicznej przetargu oraz 

europejskimi normami dotyczącymi CE i WEEE – oświadczenie musi być podpisane i 

wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. 

14. Wykonawca dostarczy, zamontuje i poprawnie skonfiguruje bibliotekę taśmową. 

15. Wykonawca dostarczy, zamontuje i poprawnie skonfiguruje kartę FC HBA w posiadanym 

serwerze Fujitsu Siemens PRIMERGY RX2540M1R4 celem połączenia z autoloaderem. 
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16. Gwarancja i rękojmia na wykonane instalacje i części od momentu podpisania protokołu 

odbioru przez okres 36 miesięcy. 

 

Oferowana biblioteka taśmowa (nazwa/typ/model/producent): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oferowana karta FC HBA (nazwa/typ/model/producent): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wartość brutto: …………………………………….zł 
Podatek Vat: …….. % ……………………………..zł 
Wartość netto: ..…………………………………… zł 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

Umowa – projekt  

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. 2022.poz. 1710  ze zm.) zwana dalej Pzp lub ustawą 

Zawarta dnia ……… 2022 r. w Sejnach pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sejnach,  

ul. Dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000016297, numer REGON 790317340, numer NIP 844-17-84-785, reprezentowanym 

……………………….,  zwanym dalej jako „Zamawiający”, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………., zwanego dalej jako „Wykonawca”,  

łącznie zwanymi „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”, o następującej treści: 

§1. 

1. Przedmiotem umowy jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach poprzez realizację przedmiotu 

zamówienia  zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……. r. stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do specyfikacji 

warunków zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 i integralną część niniejszej umowy. 

§2. 

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy określony w §1 w terminie nieprzekraczalnym terminie do dnia 

………… 2022 r. 

§3. 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na 

podstawie złożonej oferty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę, przelewem w terminie do ………dni od dnia otrzymania faktury.  

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie Protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń. 
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4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie z adresu e-mail: ___________________ faktur, 

duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku 

elektronicznego PDF na adres e-mail …………….. 

§4. 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno–organizacyjnym, 

personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę i doświadczenie pozwalające na 

należytą realizację przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zapewni Zespół specjalistów posiadających kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie 

dedykowane do realizacji Umowy. 

3. W zależności od wykonywanych prac zostanie przydzielony użytkownik i hasło z uprawnieniami 

wynikającymi z polityki bezpieczeństwa. 

4. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz do 

odbioru Raportu i podpisywania protokołów są osoby: 

1) po stronie Zamawiającego: Pan/i ________________e-mail: _________________ 

2) po stronie Wykonawcy: Pan/i ________________ e-mail: _______________ 

§5. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą, w szczególności poprzez: 

1) współpracę w zakresie planowania przez Wykonawcę czynności w zakresie realizacji    

przedmiotu Umowy, 

2) umożliwienie Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy określonego w §1 ust. 1 Umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają, że na potrzeby realizacji Umowy do wymiany korespondencji będą używać 

drogi elektronicznej w postaci przesyłania wiadomości e-mail opatrzonych każdorazowo imieniem i 

nazwiskiem osoby wysyłającej wiadomość bez konieczności podpisywania korespondencji 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na potrzeby realizacji Umowy Strony udostępniają 

adresy e-mail określone w §4 ust. 8. Strony gwarantują, że powyższymi adresami posługiwać się mogą 

wyłącznie osoby upoważnione do kontaktów z drugą Stroną. 

3. Wykonawca gwarantuje, że jego usługi będą świadczone w profesjonalny sposób, według 

odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, z najwyższą starannością i efektywnością, oraz że wykona 

zlecone mu prace terminowo i zgodnie i obowiązującym stanem prawnym. 

4. Wykonawca uprawniony będzie do realizacji Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego lub 

zdalnie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia wpływu testów na prace testowanych 

systemów. Termin i zakres prowadzenia prac będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym, tak 

aby zminimalizować potencjalne skutki testów. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z 

realizacją Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy 

Zamawiającego lub osoby trzeciej za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian do systemów 

teleinformatycznych Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się nie wprowadzać żadnych zmian do baz danych wykorzystywanych przez 

Zamawiającego. 

8. Zawierając Umowę Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do zawarcia z Zamawiającym umowy 

o zachowaniu poufności, której projekt wraz z załącznikami stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

§6. 

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informację o zakończeniu zadania wraz z dołączonym 

protokołem odbioru na wskazany w Umowie adres mailowy. 

2. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych zaakceptuje przekazane informacje albo zgłosi uwagi, 

przesyłając je na adres określony w §4 ust. 8 pkt 2). 

3. W przypadku zgłoszenia uwag przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w §4 ust. 8 pkt 1), 

Wykonawca odpowie na zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i w przypadku uwzględnienia uwag 

Zamawiającego ponownie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji poprawione informacje, nie 

późnej niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiającego. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dalszych uwag do wykonania przedmiotu Umowy, 

postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

5. Odbiór zadania nastąpi w formie Protokołu odbioru, podpisanego przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń. 

6. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznają dzień podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

§7. 
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Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi zgodnie z załącznikami do umowy. 

§8. 

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary 

umowne. 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- 5% wartości  zamówienia netto gdy Zamawiający odstąpi od umowy z   powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 

- 2% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki w dostawie po planowanym terminie dostawy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- 5% wartości zamówienia netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie. 

 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia netto. 

5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na 

zasadach ogólnych. 

§9. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca nie 

rozpoczął realizacji umowy lub nie kontynuuje jej niezwłocznie po wezwaniu złożonym na piśmie przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

w terminie określonym w umowie– w takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy 5-dniowy termin na wykonanie zobowiązania. Jeśli Wykonawca nie wykona przedmiotu 

umowy w sposób należyty w tym terminie, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze 

skutkiem na dzień złożenia wypowiedzenia, 

2) naruszył bezpieczeństwo informacji lub zasady z nim związane. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie i zostać dostarczone 

drugiej Stronie. 

4. Odstąpienie od umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji. 

7. Siła wyższa: 

1) Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach umowy w 

stopniu, w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań jest wynikiem Siły 

Wyższej, 

2) Dla potrzeb umowy „Siła Wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza kontrolą 

Strony, występujące po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjonalnemu 

wykonaniu przez tę Stronę jej obowiązków, (nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności 

tej Strony)  i nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy. 

3) Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 

umowy: 

a) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu 

i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym 

zakresie, 

b) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania umowy, 

c) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania umowy. 

   4) Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających 

z umowy przez okres powyżej trzech  tygodni, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą 

celowość i warunki rozwiązania umowy. 

§10. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą starały się załatwiać polubownie. W 

przypadku braku porozumienia sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§11. 

1. Informacją w rozumieniu Umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy oraz wytworzone 

przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy. 

2. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje przez okres 

obowiązywania Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 

udostępnionych oraz wytworzonych przez siebie w związku z realizacją Umowy informacji, wraz z 

nośnikami. W przypadku utrwalenia na nośnikach należących do Wykonawcy informacji uzyskanych 
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w związku z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z nośników tych informacji, 

w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich danych, dokumentów 

mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części, informacji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych 

informacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów 

zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania niniejszej Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji 

przez osoby realizujące Umowę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien 

zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem, 

zniszczeniem lub kradzieżą. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji 

przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem osobom trzecim. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa 

informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy informacji, także przez jego 

pracowników oraz osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy. Odpowiedzialność za 

naruszenie powyższego obowiązku spoczywa na Wykonawcy. Naruszenie bezpieczeństwa informacji, 

w szczególności ujawnienie jakiejkolwiek informacji w okresie obowiązywania Umowy, uprawnia do 

odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

9. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie tym swoim pracownikom lub osobom 

współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, którym będą one niezbędne do wykonania 

powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów 

określonych w niniejszej Umowie. 

10. Wykonawca oraz inne osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy, zobowiązane są przed 

przystąpieniem do prac do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności informacji. Podpisane 

oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji Umowy przez ww. 

pracowników. 

11. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, 

za szkody powstałe w związku z nienależytą realizacją obowiązków dotyczących zapewnienia 

bezpieczeństwa informacji. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków niniejszej Umowy, które wiążą się 

z ochroną informacji, w szczególności nie może bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego 

wykorzystywać informacji w celach niezwiązanych z realizacją Umowy. 

13. W przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji lub z naruszeniem 

obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający może przeprowadzić kontrolę wykonywanych 

przez Wykonawcę czynności. Kontrola może być realizowana przez Zamawiającego lub podmioty przez 

niego uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w odpowiednim 

zakresie z podmiotami przeprowadzającymi kontrolę. Wyniki kontroli zostaną przekazane Wykonawcy 

po jej zakończeniu. Zamawiający może wskazać niezbędne działania, jakie Wykonawca musi podjąć w 

celu wprowadzenia określonych zmian lub podjęcia określonych czynności. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o nieuprawnionym ujawnieniu lub 

udostępnieniu informacji oraz o innym naruszeniu bezpieczeństwa informacji, a następnie raportowania 

Zamawiającemu o podjętych działaniach w powyższym zakresie: 

1) telefonicznie, na numer telefonu: ______________________ . 

2) na adres email: ______________________ . 

Powiadomienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone poprzez sposób wskazany w pkt 2) 

w terminie jednej godziny od dokonania powiadomienia. 

15. Wykonawca nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać w celach niezwiązanych z realizacją 

Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim, bez uzyskania w powyższym zakresie pisemnej 

zgody Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie 

są publicznie dostępne. 

16. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane; 

2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1, zachowywały w tajemnicy informacje oraz sposoby 

ich zabezpieczeń. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez 

niego w związku z zawarciem Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w 

tajemnicy ww. informacji przez podmioty, przy pomocy których wykonuje Umowę. 
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18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo informacji przed wystąpieniem zagrożeń, w 

szczególności poprzez: 

1) zastosowanie firewall oraz oprogramowania antyspamowego i antywirusowego, 

2) zapewnienie kontroli dostępu do powierzonych zasobów Zamawiającego, 

3) uniemożliwienie dostępu do haseł do zasobów informatycznych Zamawiającego przez osoby 

nieuprawnione wraz z ich cykliczną zmianą, 

4) zastosowanie zabezpieczeń ochrony fizycznej. 

§12. 

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności w zakresie: 

1) zmiany szczegółowych zasad wykonywania przedmiotu Umowy określonych w załącznikach do 

Umowy, spowodowane zmianami organizacyjnymi u Zamawiającego; 

2) zmiany zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności 

powodującej, że: 

a) realizacja części Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 

b) realizacja części Przedmiotu Umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub planowanej zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3) zmiany postanowień Umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, których wejście w życie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika 

konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy; powyższa zmiana dotyczy 

także zmiany postanowień Umowy w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, w szczególności w zakresie obowiązku spełniania przez Wykonawcę wymagań 

określonych przez Zamawiającego, poddania się kontroli oraz odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę obowiązków związanych z 

ochroną danych osobowych lub poddaniu się kontroli; 

4) zmiany terminu wykonania Umowy spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, których wejście w życie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy; 

5) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

6) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń 

uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które obie Strony nie miały 

wpływu. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie odpowiednio wydłużony o czas 

trwania przyczyny uniemożliwiającej realizację Umowy; 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 6, nie mogą spowodować zwiększenia łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §3 ust. 1. 

§13. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, jej wypowiedzenie, rozwiązanie za zgodą obu Stron lub 

odstąpienie od niej dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności. 

3. Dla potrzeb Umowy Strony ustalają, że ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez 

to rozumieć dni tygodnia przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

4. W trakcie wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie odpowiadać jak za swoje własne czyny 

za wszelkie czyny lub zaniechania swoich pracowników lub innych osób, którym Wykonawca powierzy 

za zgodą Zamawiającego wykonanie czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

5. Niewykonanie przez Zamawiającego któregokolwiek z uprawnień przysługujących mu na podstawie 

Umowy nie może w żadnym razie być uważane za zrzeczenie się tego uprawnienia, ani zrzeczenie się 

innych uprawnień wynikających z postanowień Umowy. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

7. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Formularz wymaganych parametrów, 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
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WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

Załącznik nr 4 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  

zawarta w dniu ………………. 2022 r. w Sejnach pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sejnach z siedzibą w Sejnach, ul. 

Edwarda Rittlera 2, posiadającym numer NIP 844-17-84-785, R E G O N  790317340 reprezentowanym 

przez: 

…………………………………………………………………. 
 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 
 

 
 

NIP 

REGON 

zwanym/zwaną dalej Wykonawcą 

 

Zamawiający i Wykonawca będą również nazywani osobno „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 

 

 
W związku z zawarciem w dniu ……………………….. 2022 r. umowy, której przedmiotem jest 

………………………………………, zwanej dalej „umową podstawową” Strony, w celu właściwej 

ochrony danych poufnych udostępnianych w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają, co 

następuje: 

 
§ 1. 

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one: 

1. przekazywane oraz udostępniane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, niezależnie od formy 

(ustnie, na piśmie lub w jakikolwiek inny sposób) dotyczące w szczególności konfiguracji urządzeń, 

spraw, planów działalności lub przedsięwzięć Zamawiającego związanych z realizacją lub 

przedmiotem umowy podstawowej, 

2. wszelkie wiadomości związane z działalnością Zamawiającego, w tym informacje techniczne, 

technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, marketingowe, prawne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa i organizacji pracy, 

3. informacje dotyczące organizacji świadczenia usług, sposobu prowadzenia działalności usługowej, 

używanych programów komputerowych, infrastruktury technicznej i informatycznej, cen usług i 

cenników, 

4. umowy, korespondencja, specyfikacja usług, oferty, zapytania ofertowe, dane kontrahentów (w tym 

informacje adresowe, dane finansowe, informacje dotyczące zapotrzebowania na usługi), 

5. informacje osobowe, w tym informacje o pracownikach oraz współpracownikach Zamawiającego, 

6. dane osobowe zwykłe i szczególnej kategorii dotyczące pacjentów Zamawiającego podlegające 

szczególnej ochronie, 

7. wszelkie rozmowy prowadzone pomiędzy przedstawicielami Stron, w związku z realizacją umowy 

podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego. 

§ 2. 

1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej zostały 

mu przekazane, 

2) niewykorzystywania do celów innych, niż wykonywanie umowy podstawowej Informacji 

Poufnych, do których dostęp posiadać będzie Wykonawca, w związku z realizacją umowy 

podstawowej, 
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3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich Informacji 

Poufnych, do których dostęp posiadać będzie Wykonawca, w związku z realizacją umowy 

podstawowej w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy, 

4) zapewnienia dostępu do Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji 

umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, którym dostęp ten jest niezbędny do prawidłowej 

realizacji umowy podstawowej, 

5) poinformowania wszystkich osób uczestniczących w realizacji umowy podstawowej ze strony 

Wykonawcy o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia 

w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania od tych osób oświadczenia wskazanego 

w § 2 ust. 4 umowy o zachowaniu poufności, 

6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek 

sposób, chyba że wcześniej w sposób wyraźny zostanie udzielona w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zgoda Zamawiającego na taką czynność i dokonanie czynności jest 

niezbędne w związku z realizacją umowy podstawowej; Zamawiający zobowiązuje się do 

zapewnienia dostępu do Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy osobom biorącym 

udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, które okażą Zamawiającemu 

upoważnienie do udziału w realizacji umowy podstawowej, 

7) na pisemny wniosek Zamawiającego, a w przypadku zakończenia realizacji umowy podstawowej, 

bez konieczności składania przez Zamawiającego pisemnego wniosku, Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

a) niezwłocznego, ale w okresie nie dłuższym niż 5 dni, zwrócenia na własny koszt wszelkich 

materiałów zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającego, wraz ze wszystkimi 

kopiami, będącymi w jego posiadaniu; 

b) niezwłocznego, ale w okresie nie dłuższym niż 5 dni, zniszczenia, trwałego usunięcia 

z pamięci masowych Wykonawcy, na własny koszt danych zawierających jakiekolwiek 

Informacje Poufne, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, 

o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania 

w wysokości przewyższającej karę umowną w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez 

Zamawiającego przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2. 
4. Osoby biorące udział – z ramienia Wykonawcy - w realizacji umowy o zachowaniu poufności, 

zostaną upoważnione przez niego do realizacji umowy podstawowej, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz złożą oświadczenie zobowiązujące ich do zachowania w 

tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, 

które Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy 

podstawowej przez poszczególne osoby. 

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 

§ 3. 

1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych: 
1) które są w dniu ujawnienia publicznie znane, 

2) których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisów prawa. 
2. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia 

jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed 

dokonaniem ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych, 

będzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem 

oraz zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, 

że Informacje Poufne są traktowane jako poufne. 

§ 4. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich 

pracowników oraz inne osoby, które będą zaangażowane w proces realizacji umowy. 

§ 5. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie 

do zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają 

w mocy także po wygaśnięciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej. 
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§ 6. 
Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do 

Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych. 

§ 7. 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji umowy podstawowej. 

2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie w przepisy kodeksu 

cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

§ 8. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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załącznik nr 1 do umowy 

o zachowaniu poufności 

 

 

 
 

imię i nazwisko 

 
 

rodzaj i nr dokumentu tożsamości 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 
 

Działając w imieniu Wykonawcy ………………………… (oznaczenie Wykonawcy), w wykonaniu 

postanowień § 2 ust. 4 umowy o zachowaniu poufności upoważniam Panią/Pana ……………………….. 

do udziału w realizacji przedmiotu umowy z dnia ………….….. 2022 r. w zakresie Zadania nr ….. 

 

 
 

Miejscowość ................................................, dnia .................. 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………. 

czytelny podpis 
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załącznik nr 2 do umowy  

o zachowaniu poufności 

 

……………………………….  

(imię i nazwisko) 

……………………………….  

(adres zamieszkania) 

……………………………….  

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

………………………………  

(nr PESEL) 

 
 

                 OŚWIADCZENIE 

                                               o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

 

Ja niżej podpisany(a), reprezentując w dniu/w okresie …………………….. Wykonawcę / będąc 

pracownikiem Wykonawcy* podczas realizacji umowy z dnia …………… 2022 r. w zakresie 

Zadania nr ….., z uwagi na udostępnienie Informacji Poufnych, zobowiązuję się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy 

podstawowej, niezależnie od formy i sposobu ich uzyskania, 

2) wykorzystania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy podstawowej 

wyłącznie w celu realizacji umowy podstawowej. 

Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy także po zakończeniu wykonywania wyżej 

wymienionej umowy podstawowej, przez okres 3 lat od zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu 

przez SP ZOZ w Sejnach na potrzeby związane z realizacją niniejszej umowy i umowy podstawowej. 

 
 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 
Miejscowość .................................., dnia ............................................. 2022 r. 

 

 

 

………………………………………. 
czytelny podpis 
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załącznik nr 3 do 

umowy o zachowaniu 

poufności 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informujemy, iż: 

 

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Sejnach, adres: ul. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny, reprezentowany przez Dyrektora SP ZOZ w Sejnach – 

Waldemara Kwaterskiego, tel. 87 517 23 17; e-mail: w.kwaterski@szpital.sejny.pl 

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Sejnach jest Bartosz Wiżlański, tel. 87 517 23 46; e-mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl 

• Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

- realizacja umowy o w zakresie Zadania nr………, 

- prowadzenie rozrachunków i rozliczeń z tytułu realizacji umowy, 

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji powstałej w związku z realizacją umowy podstawowej, 

• Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z: 

- art. 6 ust 1 pkt a/ b/c Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

- Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

• Odbiorcą Państwa danych osobowych będą – Dane osobowe Kontrahentów mogą być udostępnione 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

• Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na 

podstawie – nie dotyczy; 

• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z ustawą o rachunkowości przez okres 

5 lat od rozwiązania umowy (art. 74 ust. 2 pkt. 4) 

• Przysługujące Państwu prawa to m.in.: 

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

- prawo do sprostowania swoich danych, 

• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów 

zbierania danych; 

• Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

czytelny podpis 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

                                                                                                                                                                                                                                 

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

………………………….....................……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

  ..................dnia............................ 

Oświadczenie Wykonawcy   

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   

 Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania  

 

 Na  potrzeby  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego: 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać nazwę Zadania) 

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, oświadczam/my, 

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

 

 …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   

  

                …………………………………………  

                   (podpis)  

 Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………  

 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.   

                …………………………………………  

                    (podpis)  

   

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji.  
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Oświadczenie Wykonawcy   

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu 

 

Na  potrzeby  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego pn.  

 

 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać nazwę Zadania) 

 

 

 prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 

oświadczam/my, że spełniam/my* warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w rozdziale VII SWZ, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz  

zdolności technicznej lub zawodowej 

 

 
 

  dnia     

                                                                                                                  /podpis i pieczątka upoważnionego    

przedstawiciela/ 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji.  
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Załącznik nr 6 do SWZ 
 
  

Wykonawca 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),  

dotyczące: 

przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać nazwę postępowania) 
 

w imieniu: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa Wykonawcy 

oświadczam/(-my), co następuje: 

nie przynależę1 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w 
niniejszym postępowaniu. 
 
przynależę1 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym 
postępowaniu: 
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

Uwaga 
Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od 
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 
 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

           ………………………………………… 

podpis elektroniczny 
osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

lub pełnomocnika 
 

  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 

 


