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1. Przedmiotem zamówienia jest 
zgodnie 

z - Formularz ofertowy – zawierajacy opis przedmiotu zamówienia:

zakup systemu przeznaczonego do monitorowania stanu pracy sprzetu krytycznego w SBBTIK KCBTIK;

zakup systemu zarzadzania systemami automatycznego sterowania infrastruktura pomieszczen czystych
KCBTIK.

2.

3. Przedmiot zamówienia okresla kod CPV: 48.00.00.00-8, 30.20.00.00-1.

4. Ilekroc w niniejszej tresci SIWZ, w zakresie dotyczacym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa 
o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, zródle lub szczególnym procesie charakteryzujacym 
konkretny produkt, a takze odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1  pkt 2 i ust. 3 ustawy 
Pzp, przyjmuje sie, ze wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równowazne”. Za rozwiazania/ sprzet 
równowazny Zamawiajacy uzna ten, który posiada nie gorsze lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry 
techniczne i jakosciowe, a jego zastosowanie zapewni zachowanie wymaganych w SIWZ wartosci 
funkcjonalnych sprzetu/ systemu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powoluje sie 
na rozwiazania równowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowiazany wskazac w formularzu 
oferty cenowej (zalacznik nr 1 do SIWZ), w których pozycjach oferuje rozwiazania równowazne 
oraz zobowiazany jest wykazac równowaznosc tych rozwiazan w stosunku do opisanych w SIWZ.

5. Postepowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych 
(t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”.

6. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawców w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jezeli przepisy 
ustawy Pzp nie stanowia inaczej.  

1. Wykonawca sklada oferte zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, okreslonymi w formularzu oferty 
cenowej i opisie przedmiotu zamówienia do SIWZ.

2.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3.

w przypadku, gdy dopuszczono skladanie ofert czesciowych: liczba czesci zamówienia, 
na która Wykonawca moze zlozyc oferte lub maksymalna liczba czesci, na które zamówienie 
moze zostac udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które beda mialy 
zastosowanie do ustalenia, które czesci zamówienia zostana udzielone jednemu Wykonawcy, 
w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci – Zamawiajacy 
nie wprowadza ograniczen w tym zakresie, tj. oferte mozna zlozyc w odniesieniu do wszystkich 
czesci zamówienia,

Wykonawca moze zlozyc tylko jedna oferte (dla danej czesci – w przypadku dopuszczenia 
skladania ofert czesciowych) w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Zlozenie wiekszej 
liczby ofert lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

4. Zaleca sie, by wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane i parafowane, a takze trwale spiete 
badz zszyte, z zastrzezeniem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa.

5. Oferte nalezy przygotowac czytelnie w jezyku polskim.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

zakup zasobów, w  tym informatycznych, umozliw iajacych sledzenie 
losów komórek i tkanek dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

zalacznik iem nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1:

Pakiet nr 2:

Pakiet nr 3:

Zamówienie realizowane jest w  ramach zadania finansowanego ze srodków bedacych 
w  dyspozycji Ministra Zdrow ia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwa 
„ Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”  (Pakiet nr 1) oraz zadan statutowych 
Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek realizowanych z planu finansowego 
wydatków biezacych jednostki.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- zalacznik nr 1 

Oferty wariantowe:

Oferty czesciowe:

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych na pelne pakiety.

zakup zasobów, w tym informatycznych umozliwiajacych sledzenie losów komórek i tkanek;
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6.

dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozyc wraz z tlumaczeniem na jezyk polski. 
Tlumaczenie nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy wyrazil zgode, o której mowa w art. 9 
ust. 3 ustawy Pzp,
w przypadku samodzielnego pobrania przez Zamawiajacego z ogólnodostepnych i bezplatnych 
baz danych wskazanych przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentów, Zamawiajacy moze 
zadac od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez 
Wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentów. 

7. zgodnie z § 14 i 15 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac zamawiajacy 
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia:

dotyczace Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnosciach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace 
podwykonawców – skladane sa w oryginale,

, o których mowa powyzej – skladane sa w oryginale 
lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem,

dokonuje odpowiednio:

Wykonawca
podmiot, na którego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca
Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia publicznego
Podwykonawca

- w zakresie dokumentów, które kazdego z nich dotycza.

poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nastepuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej,

podpisy na oswiadczeniach i dokumentach nalezy skladac w sposób czytelny, 
tj. umozliwiajacy identyfikacje osoby, która zlozyla podpis lub zlozyc podpis wraz z imienna 
pieczatka,

Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii 
dokumentów innych niz oswiadczenia wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci,

– w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii,

w przypadku zlozenia pelnomocnictwa w dacie wczesniejszej niz zlozony wraz z oferta odpis 
z wlasciwego rejestru, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do zlozenia 
dodatkowego dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), obejmujacego dane aktualne 
w dacie udzielenia pelnomocnictwa (np. odpisu pelnego z KRS lub odpisu z KRS obejmujacego 
dane aktualne na dzien podpisania pelnomocnictwa, inne) - w celu wykazania prawidlowosci 
umocowania pelnomocnika.

8.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty nalezy parafowac i datowac.

10. Oferta oraz wszelkie oswiadczenia i dokumenty dolaczone do niej sa jawne, z wyjatkiem informacji 
stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pózniej niz w terminie skladania ofert zastrzegl, ze nie moga byc 
one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. 
Informacje zastrzezone powinny byc w sposób trwaly zabezpieczone, oddzielone i oznaczone jako 
czesc niejawna oferty. Brak zabezpieczenia skutkuje tym, iz Zamawiajacy traktuje oferte jako jawna
w calosci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy umiescic w zamknietej kopercie, 

anek

Tlumaczenia:

Wymagana forma osw iadczen i dokumentów -

oswiadczenia

dokumenty inne niz osw iadczenia

posw iadczenia za zgodnosc z oryginalem

pelnomocnictwa

Oferta moze zostac zlozona wylacznie NA PISMIE, za posrednictwem operatora pocztowego 
w  rozumieniu ustawy z dnia 23 lis topada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 
oraz z 2015 r., poz. 1830 ze zm.), osobiscie lub za posrednictwem poslanca. 

opatrzonej danymi 
Wykonawcy oraz napisem:

Postepowanie nr 6/KC/2019
Oferta na zakup zasobów, w tym informatycznych,

umozliwiajacych sledzenie losów komórek i tk
Nie otwierac przed dniem 13.12.2019 r. godz. 10.00

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø



Postepowanie nr 6/KC/2019

4

Brak zewnetrznego oznakowania przesylki jako oferty przetargowej moze skutkowac jej otwarciem, 
za co Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci. W przypadku np. przesylek kurierskich oferte nalezy 
umiescic w opisanej jak wyzej kopercie, a te nastepnie umiescic w kopercie przeznaczonej na przesylki 
kurierskie. Na zewnetrznej kopercie nalezy zamiescic informacje, iz jest to oferta przetargowa 
ze wskazaniem numeru postepowania przetargowego.

1. Oferta cenowa –

2. Pelnomocnictwo dla osoby, która podpisala oferte - jesli dotyczy  (oryginal)

3. Oswiadczenie wlasne Wykonawcy - w celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu -

W przypadku:

1. wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia:

- oswiadczenie sklada kazdy z wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie -
w zakresie, w którym kazdy z wykonawców wykazuje spelnianie warunków udzialu 
w postepowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia;

2. zasobów innych podmiotów:

- Wykonawca sklada oswiadczenie dotyczacy kazdego podmiotu, na którego zasoby sie 
powoluje, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, 
w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunków udzialu w postepowaniu;

3. podwykonawców:

        -  Wykonawca sklada oswiadczenie dotyczace kazdego z podwykonawców, którym Wykonawca   
zamierza powierzyc wykonanie czesci zamówienia – w celu wykazania braku podstaw 
wykluczenia

4. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyc Podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm Podwykonawców

–

5. Wykonawca, który polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnic 
Zamawiajacemu, ze realizujac zamówienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególnosci przedstawiajac 
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Dokumenty potwierdzajace spelnianie warunków udzialu w postepowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówien publicznych w zw. z § 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKÓW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

6. Zamawiajacy nie ustanawia warunków udzialu w postepowaniu

III. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Lp. I   Dokumenty, które nalezy zlozyc wraz z oferta

wzór zalacznik nr 1 do SIWZ (oryginal)

wzór zalacznik nr 2 do SIWZ – oryginal

wzór zalacznik nr 2 do SIWZ (Czesc E)

zobowiazanie tych podmiotów (w  oryginale)

II   Tabela ponizej w czesci A, B, C zawiera wykaz
oswiadczen lub dokumentów skladanych przez Wykonawce
na wezwanie Zamawiajacego - zgodnie z art. 26 ustawy Pzp

CZESC A

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

CZESC B

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJACYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
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Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu 
w postepowaniu - art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówien publicznych w zw.  z § 5 Rozporzadzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac zamawiajacy 
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)

7. Odpis z wlasciwego , 
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

Dokumenty potwierdzajace, ze oferowane dostawy odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez 
Zamawiajacego zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówien publicznych w zw. z § 13 
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze 
zadac zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)

8. Dotyczy Pakietu nr 2 i 3:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do zlozenia materialów informacyjnych 
(karty techniczne/ opisy/ foldery/ prospekty/ oswiadczenia/ instrukcje) wystawionych przez producenta 
zaoferowanego sprzetu opisujacych jego parametry techniczne - celem zweryfikowania ich zgodnosci 
z opisem przedmiotu zamówienia i potwierdzenia posiadania deklarowanych w ofercie parametrów 
techniczno – uzytkowych

9. Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej -
w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca moze zlozyc wraz 
z oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym Wykonawca 
nie prowadza do zaklócenia konkurencji w postepowaniu

-

Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu 
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego czesci, 
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnic Zamawiajacemu, 
ze realizujac zamówienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotów, w szczególnosci 
przedstawiajac do oddania mu do dyspozycji niezbednych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, 
Wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotów, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane 
lub uslugi, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
z podmiotem, który zobowiazal sie do udostepnienia zasobów, za szkode poniesiona przez 

Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobów, chyba ze za nieudostepnienie zasobów 
nie ponosi winy.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy który polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych .

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym 
nalezyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek laczacy Wykonawce z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobów, Zamawiajacy moze zadac dokumentów, które 
okreslaja w szczególnosci:

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej

CZESC C

DOKUMENTY PRZEDMIOTOWE

Wymagane dokumenty w oryginale lub poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce

III   Oswiadczenia i dokumenty skladane samodzielnie przez Wykonawce 
Grupa kapitalowa

osw iadczenie Wykonawca sklada w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) – wzór zalacznik nr 3 do SIWZ (oryginal)

IV   Zasoby innych podmiotów

zobowiazanie tych podmiotów (oryginal)

odpowiada 
solidarnie

, 

w Rozdz. III Czesci B SIWZ



Postepowanie nr 6/KC/2019

6

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
4) czy podmiot, na zdolnosciach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzialu 

w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, których wskazane zdolnosci dotycza

Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 
dotyczacych podwykonawcy, któremu zamierza powierzyc wykonanie czesci zamówienia, a który nie jest 
podmiotem, na którego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a 
ustawy Pzp

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów wymienionych w Rozdz. III Czesci B SIWZ sklada dokumenty wskazane w § 7 Rozporzadzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac zamawiajacy 
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), tj.:

Zamiast dokumentu: Wymagany dokument:

- odpis z KRS/ CEIDG dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace 
odpowiednio, ze:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci

Jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa powyzej, zastepuje sie je 
dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone przed 
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub 
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby, z zachowaniem ww. terminów wystawienia dokumentów

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zwrócic 
sie do wlasciwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji 
dotyczacych tego dokumentu

Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiaja do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pelnomocnictwo musi zawierac pelna nazwe wszystkich uczestników konsorcjum oraz musi byc podpisane 
przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji i zostac zlozone z oferta.

Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia skladaja jedna oferte, przy czym:

1) dokumenty wskazane w Rozdz. III Czesci B SIWZ sklada kazdy z Wykonawców oddzielnie,
2) pozostale dokumenty wskazane w Rozdz. III SIWZ skladaja wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Jezeli oferta Wykonawców wystepujacych wspólnie zostala wybrana, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo 
zadania zlozenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulujacej 
wspólprace tych Wykonawców (art. 23 ustawy Pzp).

O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy: 

I. nie podlegaja wykluczeniu – art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
II. spelniaja warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamówieniu, 

dotyczace:

V   Podwykonawcy

Rozdz. III Czesci B SIWZ

VI   Podmioty zagraniczne

I. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia

pelnomocnika

IV. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
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1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to 
z odrebnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Zamawiajacy dokona oceny w zakresie spelniania warunków udzialu w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania wg formuly SPELNIA/ NIE 
SPELNIA na podstawie zlozonych przez Wykonawce oswiadczen i dokumentów wymienionych w Rozdz. 
III SIWZ. Warunek graniczny: SPELNIA.

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 
Pakiet nr 2 i 3 - Wykonawca zrealizuje dostawe do siedziby Zamawiajacego, tj. do Krajowego Centrum 
Bankowania Tkanek i Komórek, 02-004 Warszawa, ul. Tytusa Chalubinskiego 5.

Zamawiajacy dokona zaplaty na konto Wykonawcy - w terminie do od daty zlozenia faktury 
oraz podpisanego przez obie Strony protokolu zdawczo – odbiorczego potwierdzajacego prawidlowe 
wykonanie przedmiotu umowy.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: 

Ad. 1) W kryterium „Cena oferty” zostanie zastosowany wzór:

                                      najnizsza cena
                                          oferowana
Ocena punktowa =   -----------------------------  x  100 punktów  x  waga kryterium
                                 cena badanej oferty

W formularzu oferty cenowej (zalacznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiazany jest wskazac cene netto 
i brutto za wykonanie calosci przedmiotu zamówienia.

Ad. 2) W kryterium „Dlugosc okresu gwarancji” zostanie zastosowana punktacja:

Okres gwarancji 12 miesiecy = 0 pkt
Okres gwarancji 24 miesiace i wiecej = 20 pkt

Wykonawca zobowiazany jest podac w ofercie cenowej (zalacznik nr 1 do SIWZ) oferowany okres gwarancji 
dla zaoferowanego sprzetu . 
W przypadku, gdy Wykonawca wskaze okres gwarancji w inny sposób, Zamawiajacy na potrzeby oceny 
ofert zaokragli (w dól) proponowany okres gwarancji do pelnych okresów 12-miesiecznych. Zaoferowanie 
okresu gwarancji krótszego niz minimalny okres wskazany w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dluzszego niz maksymalny okres wskazany w SIWZ, 
na potrzeby oceny ofert zostanie przyjety maksymalny okres podany w SIWZ, a w przypadku wyboru tej 
oferty w umowie zostanie wpisany okres gwarancji zadeklarowany w ofercie.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do 27.12.2019 r. (Pakiet nr 1, 2, 3).

VII. WARUNKI PLATNOSCI

30 dni

VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Pakiet nr 1:

1) Cena oferty (brutto w zlotych) - 100%

Pakiet nr 2 i 3:

1) Cena oferty (brutto w zlotych) - 60%
2) Dlugosc okresu gwarancji - 20%
3) Czas reakcji serw isu - 20%

w pelnych okresach 12-miesiecznych wskazanych przez Zamawiajacego
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Brak wskazania dluzszego okresu gwarancji oznacza, ze Wykonawca zaoferowal minimalny okres gwarancji 
wskazany w SIWZ.

Ad. 3) W kryterium „Czas reakcji serwisu” zostanie zastosowana punktacja:

Czas reakcji serwisu pow. 24h = odrzucenie oferty
Czas reakcji serwisu do 24h    = 0 pkt
Czas reakcji serwisu do 12h    = 10 pkt
Czas reakcji serwisu do 6h      = 20 pkt

W formularzu oferty cenowej (zalacznik nr 1 do SIWZ) nalezy wskazac oferowany czas reakcji serwisu.

Zaoferowanie czasu reakcji serwisu dluzszego niz maksymalny wskazany w SIWZ spowoduje odrzucenie 
oferty. Brak wskazania oferowanego czasu reakcji serwisu oznacza, ze Wykonawca zaoferowal maksymalny 
czas reakcji serwisu wskazany w SIWZ.

Ocena ofert dokonana bedzie w ten sposób, ze za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana ta, której suma 
uzyskanych punktów za ww. kryteria bedzie najwieksza.

Pod pojeciem ceny Zamawiajacy rozumie cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i uslug (Dz. U. poz. 915).

Cena musi obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwiazane z wykonaniem zamówienia i uwzgledniac caly 
zakres przedmiotu zamówienia.

.   

Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku od towarów i uslug oraz podatku akcyzowym.

Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowiazujacymi przepisami spowoduje 
odrzucenie oferty.

Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda dokonywane w PLN.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Zamawiajacy dokona poprawienia omylek w ofertach zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówien 
publicznych.

1. Zamawiajacy poprawi m.in.: omylki polegajace na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu 
cenowym lub formularzu asortymentowo-cenowym w nastepujacy sposób:

1) Zamawiajacy wykresli z formularza cenowego lub formularza asortymentowo-cenowego 
zdublowane pozycje pozostawiajac tylko jedna z nich (pod warunkiem, ze wartosci 
zdublowanych pozycji sa identyczne) – w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp);

2) po wykresleniu zdublowanych pozycji Zamawiajacy zsumuje wartosci podane w formularzu
cenowym lub formularzu asortymentowo-cenowym i tak obliczona cene przyjmuje jako cene 
ofertowa.

2. Zamawiajacy poprawi omylki polegajace na blednym wpisaniu ilosci jednostek lub nazw jednostek miar, 
w tresci zlozonego przez Wykonawce wraz z oferta formularza cenowego lub asortymentowo-
cenowego, dostosowujac ich tresc do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych 
w SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostala poprawiona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest 
zobowiazany wyrazic zgode na poprawienie omylki w ciagu 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia pod 
grozba odrzucenia jego oferty z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu bedzie stosowal procedure z art. 24 aa ustawy Pzp

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wszystkie wartosci w  formularzu cenowym musza byc liczone i podane z dokladnoscia do dwóch 
miejsc po przecinku

X. WALUTY OBCE

XI. POPRAWIANIE OMYLEK W OFERTACH
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Brak jakiejkolwiek pozycji w formularzu cenowym lub formularzu asortymentowo-cenowym zlozonym 
przez Wykonawce nie bedzie poprawiany i skutkowac bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp.  

Do kontaktowania sie z Wykonawcami w sprawach jw. upowazniona jest: 

Wszelka korespondencje dotyczaca przedmiotowego postepowania nalezy kierowac wylacznie do:

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za pisma blednie skierowane lub pozostawione w innych 
jednostkach niz wyzej wskazane.

1. Zamawiajacy dopuszcza nastepujace formy porozumiewania sie z Wykonawcami:

1) pisemnie;
2) faksem;
3) za posrednictwem poczty elektronicznej.

2. Oswiadczenia i dokumenty przekazane przez Wykonawce za pomoca faksu lub droga elektroniczna 
uwaza sie za zlozone w terminie, jezeli ich czytelna tresc dotarla do Zamawiajacego przed uplywem 
terminu. W przypadku, gdy do Zamawiajacego wplynie pismo nieczytelne (niewidoczny adres lub inne 
dane identyfikujace Wykonawce) zostanie ono pozostawione bez rozpoznania.

3. - tryb i terminy skladania do Zamawiajacego wniosków o wyjasnienie tresci 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia okresla art. 38 ustawy Pzp. Pytania do SIWZ mozna 
wniesc pisemnie, za pomoca faksu lub poczty elektronicznej. Przedluzenie terminu skladania ofert 
nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ.

1. Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajacego: 

2. Oferta zlozona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

3. Celem dokonania zmian badz poprawek – Wykonawca moze wycofac wczesniej zlozona oferte 
i zlozyc ja po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania terminu skladania ofert wyznaczonego 
w SIWZ.

Otwarcie ofert nastapi w dniu:

w siedzibie Zamawiajacego:

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE 
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

Tomasz Czech
tel./ fax 22/ 621-75-43
od poniedzialku do piatku w godz.  9.00 – 16.00
poczta elektroniczna:                         sekretariat@kcbtik.pl

strona internetowa Zamawiajacego: www.kcbtik.pl

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
ul. Tytusa Chalubinskiego 5
02 – 004 Warszawa
Sekretariat, pietro II

PYTANIA DO SIWZ

XIII.  MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
ul. Tytusa Chalubinskiego 5

02 – 004 Warszawa
Sekretariat, pietro II

do dnia 13.12.2019 r. do godz. 09.30

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

13.12.2019 r. o godz. 10.00

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
ul. Tytusa Chalubinskiego 5

02 – 004 Warszawa
Gabinet Dyrektora KCBTiK, pietro II
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Wykonawca zwiazany jest oferta przez okres 30 dni liczac od dnia, w którym uplywa termin skladania 
ofert – zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Pakiet nr 1 - projekt umowy stanowi 

Pakiet nr 2 i 3 - projekt umowy stanowi 

1) W przypadku, gdy uprawnienie osoby podpisujacej umowe do reprezentowania Wykonawcy 
w tym zakresie nie wynika z zalaczonego do oferty dokumentu rejestracyjnego (odpis z KRS, wpis 
do ewidencji dzialalnosci gospodarczej) badz zlozonego wraz z oferta pelnomocnictwa konieczne 
jest przedlozenie stosownego pelnomocnictwa (lub ciagu pelnomocnictw) lub innego dokumentu 
potwierdzajacego umocowanie tej osoby do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy.

2) Jezeli oferta Wykonawców wystepujacych wspólnie zostala wybrana, Zamawiajacy zastrzega sobie 
prawo zadania zlozenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulujacej wspólprace tych Wykonawców (art. 23 ustawy Pzp).

3) Termin i miejsce zawarcia umowy wyznacza Zamawiajacy. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba 
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zgodnie z Rozdz. III SIWZ.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztów udzialu w postepowaniu.

1. Srodki ochrony prawnej, okreslone w Dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych, przysluguja 
Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy 
Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 
Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajacego podjetej 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnosci, do której Zamawiajacy jest 
zobowiazany na podstawie ustawy Pzp.

3. Jezeli wartosc zamówienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwolanie przysluguje wylacznie wobec czynnosci:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cene;
b) okreslenia warunków udzialu w postepowaniu;
c) wykluczenia Odwolujacego z postepowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty Odwolujacego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;

XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

XVI. ZAMÓWIENIA POWTÓRZONE/ DODATKOWE DOSTAWY

XVII. AUKCJA ELEKTRONICZNA

XVIII. WARUNKI UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

zalacznik nr 4A do SIWZ.

zalacznik nr 4B do SIWZ.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH W CELU ZAWARCIA UMOWY

XX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

XXI. PODWYKONAWCY

XXII. KOSZTY UDZIALU W POSTEPOWANIU

XXIII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
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f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, której zarzuca sie 
niezgodnosc z przepisami ustawy Pzp, zawierac zwiezle przedstawienie zarzutów, okreslac zadanie 
oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej 
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

6. Odwolujacy przesyla kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania 
w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, 
iz Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli 
przeslanie jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków 
komunikacji elektronicznej.

7. Terminy na wniesienie odwolania okresla art. 182 ustawy Pzp. Odwolanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej 
podstawe jego wniesienia – jezeli zostaly przeslane w sposób okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie 
drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób –
w przypadku, gdy wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreslone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

2) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej 
podstawe jego wniesienia – jezeli zostaly przeslane w sposób okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie 
drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób –
w przypadku, gdy wartosc zamówienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu, a jezeli postepowanie jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sie 
w terminie:

3) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jezeli 
wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

4) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jezeli wartosc zamówienia jest 
mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ppkt 1) - 4) powyzej wnosi sie:

5) w przypadku zamówien, których wartosc jest równa lub przekracza kwoty okreslone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc 
o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia,

6) w przypadku zamówien, których wartosc jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzieto 
lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach 
stanowiacych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiazku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosil 
Wykonawcy do zlozenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, 
odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 

7) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamówienia z wolnej reki 
albo zapytania o cene – ogloszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,

8) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy:

- nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia

- opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenie o udzieleniu zamówienia, 
które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia 
albo zamówienia z wolnej reki,

9) 1 miesiaca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy:

- nie zamiescil w Biuletynie Zamówien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamówienia,
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- zamiescil w Biuletynie Zamówien Publicznych ogloszenie o udzieleniu zamówienia, które 
nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, 
zamówienia z wolnej reki albo zapytania o cene.

8. W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zamówieniu lub postanowien specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia Zamawiajacy moze przedluzyc termin skladania ofert.

9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwiazania oferta 
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia prze KIO orzeczenia.

10. Na orzeczenie KIO Stronom oraz Uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga 
do sadu. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiajacego. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doreczenia 
orzeczenia KIO, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac Zamawiajacego 
o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do której jest zobowiazany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysluguje odwolanie na podstawie 
art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

1) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych -
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu zwiazanym 

z  niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, którym udostepniona zostanie 

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

4) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

5) Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest 
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udzialem w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy 
Pzp;

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7) Posiada Pani/Pan:
-     na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
-    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiana wyniku postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmiana postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp 
oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalaczników;

-    na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzezeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze srodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesy publicznego Unii Europejskiej lub panstwa 
czlonkowskiego;  

-    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

8) Nie przysluguje Pani/Panu :
-    w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
-    prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, poniewaz 

podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykaz zalaczników do SIWZ:
1. Zalacznik nr 1 – oferta cenowa;
2. Zalacznik nr 2 – oswiadczenie wlasne Wykonawcy;
3. Zalacznik nr 3 – informacja - grupa kapitalowa;
4. Zalacznik nr 4A - projekt umowy (Pakiet nr 1);
5. Zalacznik nr 4B - projekt umowy (Pakiet nr 2 i 3).

XXIV. RODO

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek 
i Komórek z siedziba w  Warszaw ie przy ul. Chalubinskiego 5.

iod@kcbtik.pl


