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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

I Przedmiotem zamówienia jest:  

Kompleksowe wykonanie prac związanych z dostawą, montażem oraz uruchomieniem 

samoobsługowej szatni przeznaczonej dla dawców/pacjentów w Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.  

II Warunki ogólne:  

1. Prace wymienione w niniejszym SIWZ należy wykonać do 6 tygodni  od dnia podpisania 

umowy.  

2. Wdrażane szatnie samoobsługowe muszą być zgodne z wymogami obowiązującego prawa. 

III Warunki wstępne 

1. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy oraz zamontuje przedmiot zamówienia do 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza 

Dorobisza we Wrocławiu, przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław. 

2. Przedmiot zamówienia, tj. szatnie samoobsługowe posiadać muszą gwarancję na okres min. 

24 miesięcy lub dłużej.  

3. Wykonawca udzieli wszelkich informacji nt. sposobu działania wszystkich funkcji 

oferowanych przez system. 

4. Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia wg. załączonego projektu do 

SIWZ. 

IV Wymagania dla obsługi szatni samoobsługowej: 

 

I  Ogólne wymagania: 

1. Szatnia samoobsługowa posiada zamki elektroniczne sterujące poszczególnymi szafkami. 

2. Zamki centralne służą do otwierania i zamykania poszczególnych szaf depozytowych 

bezpośrednio przez Dawcę/Pacjenta, a także przez wskazanych przez Zamawiających 

administratorów w trybie serwisowym.  

3. Użytkownik posiada możliwość wielokrotnego korzystania z szafki depozytowej w jednym 

dniu. 

 

V Wymagania dotyczące zamka elektronicznego szyfrowanego 

 

1. Zamek przeznaczony do szafek ubraniowych z tworzywa, metal , HPL, płyta MDF 

2. Kodowanie zamka następuje poprzez wpisanie czterocyfrowego kodu użytkownika. 

3. Zamki muszą być dostępne w wersji prawej, lewej oraz pionowej.  

4. Wykonawca zapewnia klucz serwisowy, który pozwala na otwieranie zakodowanego 

zamka. 

5. Zamek jest dostarczony razem z baterią z żywotnością baterii do min. 12 miesięcy 

6. Zamek posiada (widoczny bez demontażu zamka)  wskaźnik (elektroniczny, stopień 

naładowania baterii. 
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7. Szafki zajęte oraz szafki wolne muszą odróżniać się od siebie przez kolorystykę 

świetlną na zamku lub w inny dostateczny sposób.  

8. Bateria do zamka, musi być schowana lub zabezpieczona w taki sposób aby osoby 

trzecie  nie mogły jej swobodnie wyjąć.  

9. Wykonawca zapewnia dostępność zamków  przez okres do minimum 5 lat oraz serwis 

i baterie.  

 

 

 

VI  ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: 

 

1. Wykonanie szatni zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 3.  

2. Dostawę oraz montaż szatni i zamków elektrycznych we wskazanych lokalizacjach w 

projekcie. 

3. Gwarancję min. do 24 miesięcy. 

4. Przeszkolenie Personelu z użytkowania. 

 

 

VII Gwarancja i serwis 

 

1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na (na cały system i wszystkie urządzenia) od 

daty odbioru przedmiotu umowy stwierdzonego protokołem odbioru. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

a) usuwania nieprawidłowości 

b) wymiany wadliwego sprzętu na nowy 

W okresie gwarancji, czynności, określone  powyżej Wykonawca będzie realizował bez 

dodatkowych opłat. 

2. Gwarancja obejmuje przeglądy urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy, 

konserwacje wraz z częściami zamiennymi i zużywalnymi. 

3. W okresie gwarancji trzy naprawy tej samej części gwarancyjne powodują wymianę tej 

części na nową. 

4. Wykonawca gwarantuje dostępność oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii sprzętu i konieczności 

dokonania ich  naprawy przez 6 dni w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą od poniedziałku 

do soboty telefonicznie pod numerem telefonu ……………  nr awaryjny ………………..,  w 

godzinach od 7.00 do 17.30. w dni robocze oraz w soboty od godz. 07:30 do 12:00 oraz e-

mailem na adres: ………………………… 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

6. W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego lub 

odbierze urządzenie z siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż  5 dni robocze od 

dnia zgłoszenia awarii. Naprawa  i zwrot  nastąpi w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia 

 

 

VIII.    Dokumenty 
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1. W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentów 

dołączonych do oferty. Wykonawca musi dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię 

pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę  

2. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1. 

3. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2.  

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

 

IX. Kryteria oceny ofert 

 

L.P. Kryterium /K/ Ranga /R/ % 

1. Cena 

 
80% 

2 Termin dostawy systemu  20% 

 

Ad.1. cena oferty – 100%   

 

                                              Najniższa oferowana cena brutto 

Oferowana Cena   =   -------------------------------------------------------  x R% x 100  

                                                 Cena badanej oferty brutto 

 

 

Za kryterium „oferowana cena” Zamawiający może przyznać ofercie przy randze (R) 80%  

maksymalnie 80 pkt. Maksymalną ilość punktów za to  kryterium  Zamawiający przyzna ofercie  z 

najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 

 

Ad. 2 Termin dostawy systemu  
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Wartość punktową kryterium „termin dostawy systemu” zostanie przyznana na podstawie 

informacji podanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie w przedmiotowym postępowaniu    patrz 

formularz ofertowy  - załącznik nr 1– pkt 3.3.  

Za kryterium „termin dostawy systemu”  Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 20%  

maksymalnie 20 pkt tj: 

20 pkt Zamawiający przyzna ofercie, w której Wykonawca oświadczy w Formularzu Ofertowym patrz 

formularz ofertowy  - załącznik nr 1– pkt 3.3., że wykona obowiązki  określone w specyfikacji w 

terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

Oferta, w której Wykonawca  nie oświadczy w Formularzu Ofertowym patrz formularz ofertowy  - 

załącznik nr 1 pkt 3.3, że wykona obowiązki  określone w specyfikacji w terminie do 4 tygodni  od dnia 

podpisania umowy otrzyma 0 pkt. 

Oferta, w której Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi -  patrz formularz ofertowy  - załącznik 

nr 1 pkt 3.3 w/w zakresie otrzyma 0 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w 

oparciu o ustalone kryteria i przyjętą metodę oceny ofert.  

W przypadku ofert ,które otrzymają taką samą ilość punktów  Zamawiajacy udzieli zamówienia 

ofercie z niższą ceną 

W przypadku ofert z taką samo ilością punktów i taką sama ceną Zamawiający wezwie 

wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, których cena nie może być wyższa od ceny oferty  

pierwotnej. 

 

X. Inne 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Ofertę należy złożyć  drogą elektroniczną na adres: 

przetarg@rckik.wroclaw.pl do dnia 30.10.2020r.  do godz. 12:00  

 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą,  złożenie oferty w formie pisemnej. 

 

XI Unieważnienie postępowania 

mailto:przetarg@rckik.wroclaw.pl
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

 

XII Wizja lokalna 

Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej we 

wskazanych przyszłych miejscach wykonywania zamówienia. 

W celu udziału w wizji lokalnej wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia swojego udziału w 

wizji lokalnej w dniach od  2710.2020r. - 29.10.2020r. . w godzinach od 07:00 do godziny 

14:00 po wcześniejszym zgłoszeniu/umówieniu się z Działem Administracyjno-

Technicznym pod nr tel. 608 305 895.  

XIII KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE RODO W ZWIĄZKU Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

 

1. Klauzula informacyjna dotyczy osób fizycznych, w szczególności są to:  

Wykonawca będący osobą fizyczną;  

Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;  

Pełnomocnik Wykonawcy będący osobą fizyczną;  

Członek organu zarządzającego Wykonawcy będący osobą fizyczną;  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia 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”,  Regionalne 

Centrum informuje, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza, 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 

(Regionalne Centrum). Inspektorem ochrony danych Regionalnego Centrum jest Pan Szymon Żywicki, 

kontakt za pomocą - poczty mail:odo@rckik.wroclaw.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30; tel. kom. 

509 226 728, tel. (71) 371 59 31. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości 

dotyczących Pani/Pana danych osobowych.  

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 25/Z/2020 ;odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą upoważnieni pracownicy Regionalnego Centrum, podmioty współpracujące z 

Regionalnym Centrum, podmioty, którym Regionalne Centrum powierzy Pani/Pana dane osobowe do 

przetwarzania na podstawie umów powierzenia danych osobowych oraz osoby lub podmioty, którym 

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

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa 

P. z. p.”;  

4. 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;  

mailto:odo@rckik.wroclaw.pl
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5. 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 P. z. p.; 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 osobowych1; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;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 lit. 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.  

 
1Wyjaśnienie: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.  
2Wyjaśnienie: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 23.10.2020r. 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do zapytania ofertowego poniżej 30 000 Euro nr sprawy 25/Z/2020  pn:” Kompleksowe 

wykonanie prac związanych z dostawą, montażem oraz uruchomieniem samoobsługowej 

szatni przeznaczonej dla dawców/pacjentów w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa we Wrocławiu”. 

 

WYKONAWCA: 

 

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................ 

 

...................................................................................................................................................... 

 

2.Adres przedsiębiorstwa: ......................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

3.Numer telefonu: ....................................................................................................................... 

 

3.1 Nr tel. do serwisu …………………………………. ……………………………… 

 

3.2 Awaryjny nr tel.……………………………………………………………………… 

 

4.Numer faksu ( o ile posiada): 

.................................................................................................................................................... 

 

5.Numer konta bankowego: ..................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

6. NIP………………………………………………………………………………………….. 

 

7. REGON…………………………………………………………………………………….. 

 

8.adres e-mail…………………………………………………………………………………. 

 

9.strona internetowa………………………………………………………………………….. 

 

10. Numer KRS**………………………………………………………………………………. 
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**W przypadku wskazania przez Wykonawcę w/w dokumentu, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę w/w dokument – dotyczy również 

Wykonawców zarejestrowanych w CEIDG 

11. Oświadczam, że jesteśmy/nie jesteśmy * mikro lub małym lub średnim przedsiębiorcą.  

*niepotrzebne skreślić 

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do 

celów statystycznych. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

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 EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

Specyfikacji Wymagań Zamawiającego nr 25/Z/2020 

2. Oświadczamy, że zaoferowane przez nas produkty spełniają wszystkie wymagania zawarte w 

Specyfikacji Wymagań Zamawiającego nr 25/Z/2020 

3. Oferowany przedmiot zamówienia: 

 

3.1.Wartość pełnego zamówienia netto  

cyfrowo:................................................................................PLN 

słownie: ......................................................................................................................PLN 

 

3.2.Wartość pełnego zamówienia  brutto  

cyfrowo:................................................................................PLN 

słownie: ......................................................................................................................PLN 

 

3.3 Oświadczenia niezbędne dla uzyskania 20 pkt. za kryterium „termin dostawy systemu”. 
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Oświadczamy, że wykonamy/ nie wykonamy  obowiązki/ów  określone/nych w specyfikacji w terminie 

do 4 tygodni  od dnia podpisania umowy. 

W przypadku kiedy 2 oferty najkorzystniejsze  otrzymają taką samą wartość punktów zamawiający 

udzieli zamówienia ofercie z niższą ceną 

4. Ceny jednostkowe netto/ cena oferty  przedmiotu zamówienia zaproponowane w ofercie przez Nas 

są cenami ostatecznymi i nie mogą ulec podwyższeniu. 

5.  Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący 

(proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w 

przetargu) 

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

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

6. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie: 

……………………………….………………………………………………… 

 

7.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

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

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

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i projektem umowy, nie wnosimy do tych 

dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu 

terminu składania ofert. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyny. 

............................................................................ 

DATA,  PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY 

 

 

 


