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I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiającym jest:  

Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Dąbrowie Tarnowskiej 

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 

Tel.:  14 64 43 245 

Strona internetowa: www.zozdt.pl 

e-mail: dzp@zozdt.pl 

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych z zakresu 

mikrobiologii. 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: Genetyczne testy diagnostyczne wraz 

z aparatem, CPV – 33.12.41.30-5. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2, 2a do rozeznania 

cenowego.  
 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym opisie  przedmiot zamówienia jest opisany 

ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się,  

że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  

Zamawiający w związku z powyższym dopuszcza możliwość złożenia oferty zawierającej 

rozwiązania równoważne. Oznacza to ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

materiałów i urządzeń niż podane w opisie, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie 

gorszych niż określone w opisie. 

Wskazanie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych bez przedstawienia 

dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę 

do przedstawienia brakujących dokumentów. 

III. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:  

Przewidywany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres  24 m-ce  od dnia 

……………do dnia. 
 

 

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W ROZEZNANIU CENOWYM: 

1. Dokumenty wymagane, stanowiące ofertę: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do rozeznania cenowego. 

2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy– załącznik nr 2 do rozeznania cenowego. 

3) Wypełnione i podpisane minimalne parametry techniczne – załącznik nr 2a do rozeznania 

cenowego. 

4) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają                            

na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo 

musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

5) Ulotki, foldery, opisówki o danym asortymencie potwierdzające spełnienie wymagań. 

Foldery, dokumenty winny być złożone do każdej pozycji z pakietu  

6) Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów – stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

http://www.zozdt.pl/
mailto:dzp@zozdt.pl


7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 
 

V. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ROZEZNANIA 

CENOWEGO: 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą (e-mail) – wnioskiem                  

o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia. 
 

 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć do 19.02.2021 r.  Dokumenty proszę przesłać na adres dzp@zozdt.pl  

w tytule wiadomości wpisując:  Rozeznanie cenowe na „Zakup wraz z dostawą 

materiałów zużywalnych z zakresu mikrobiologii. 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na 

podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania cenowego.  

2. Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia  zawartym 

w załącznik  nr 2 do rozeznania cenowego – wypełniając przedmiotowy formularz.  

Podana cena oferty winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi 

upustami, dostawą tj. kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania oraz wszelkie inne. 

3.Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich 

liczbowo. 
 

 

VIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo. 

 

IX. ZAPISY DOTYCZĄCE RODO 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 

osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, 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:  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,  ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie 

Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon, e-mail: daneosobowe@zozdt.pl; 

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

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 



stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

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

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

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

(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); 

− 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 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);   

− 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. 

 

X. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Załącznik 1. Formularz ofertowy. 

Załącznik 2. Formularz cenowy. 

Załącznik 2a. Minimalne parametry techniczne. 

Załącznik 3. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów. 

Załącznik 4. Projekt umowy.  
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