
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.11ust.8 PZP, na dostawę  odczynników i wzorców chemicznych , 

podłóż bakteriologicznych,  testów bakteriologicznych, surowic, lateksów i krążków. 

Podstawa prawna:  art.39 Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

( Dz.U. z 2017r.  poz.1579  ) 

 

A. Informacje wstępne 
1. Zamawiający  
Zamawiającym jest :Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

Adres: 96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 33 

Telefon: 46 833-46-00 , Fax: 46 833-30-21 

Adres e-mail: administracja@psseskierniewice.pl 

Godziny urzędowania od 7
30

 do 15
05 

 

Konto bankowe:  Nr 57101013710071842230000000 

NIP: 836-13-97-081, Regon: 000303479 

2. Numer postępowania 
Postępowanie , którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

PSSE.SAT.224.4.2018 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym 

powinni powoływać się na ten znak. 

3. Informacje uzupełniające 
a.Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest  

   pojęcie “ustawa” , bez bliższego określenia , o jaką ustawę chodzi , dotyczy 

   ono ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

  (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ) 

b.Wszelkie koszty związane  z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty 

    ponosi wykonawca. 

c.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać  

   unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art.93.1. ustawy. 

   O fakcie unieważnienia postępowania , zamawiający poinformuje wszystkich  

   wykonawców biorących w nim udział. 

d.Zamawiający , w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie 

   prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków    

   Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a, 4b, i 6 ustawy. 

   Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie , przed upływem 

   terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany , 

   informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom 

   i będzie dla nich wiążąca. 

   Wykonawca  zobowiązany jest do monitorowania strony internetowej  Zamawiającego,  

   ponieważ są tam  wyjaśnienia dotyczące zapytań, zmiany treści SIWZ, zmiany treści 

   ogłoszenia w tym  zmiany terminu składania ofert oraz kopie wniesionych odwołań  jeżeli 

   dotyczą treści  ogłoszenia lub postanowień SIWZ.   

4. Udzielanie wyjaśnień, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

     z  Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów  
Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem 

zasad określonych w ustawie art. 38 ust.1 . Pytania i prośby  o wyjaśnienia oraz oświadczenia 

i wnioski mogą być przesyłane za pomocą telefaksu , poczty elektronicznej, pocztą, przesyłką 

kurierską. 



Dokumenty mogą być przekazywane za pomocą telefaksu , pocztą, przesyłką kurierską lub 

osobiście do sekretariatu. 

a. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ   

     w w/w    formach. 

b. Zamawiający  udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed 

    upływem  terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

    SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

    połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

c. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku 

    lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

    pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

d. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

    o którym mowa  pkt. b.  

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i udzielania 

wyjaśnień  w godz. 8
00

  - 14
00

  jest: 

Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej mgr Andrzej Czarnecki - pok.108-109   

tel/fax  46 833-42-83 , e-mail administracja@psseskierniewice.pl 

B. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych 

 na podstawie art.11ust.8 PZP. 

C. Przedmiot zamówienia 
    

KOD CPV 33696500-0 
    

   a. odczynniki chemiczne  - pakiet wg załącznika nr 6 do SIWZ 

   b. wzorce chemiczne – pakiet wg załącznika nr 7  do SIWZ 

   c. podłoża  bakteriologiczne - sypkie – pakiet wg załącznika nr 8 do SIWZ 

   d. podłoża bakteriologiczne - gotowe – pakiet wg załącznika nr 9  do SIWZ 

   e. krążki – pakiet wg załącznika nr 10 do SIWZ  

   f. surowice – pakiet wg załącznika nr 11  do SIWZ  

   g. skala Mcfarlanda  – wzorzec do oznaczania gęstości - pakiet wg załącznika 

       nr 12 do SIWZ  

   h. testy biochemiczne do identyfikacji drożdżaków – pakiet wg załącznika  

      nr 13 do SIWZ  

   i.  testy do wykrywania PYR - pakiet wg  załącznika nr 14 do SIWZ 

   j. testy do oceny skuteczności sterylizacji – pakiet wg załącznika nr 15 do SIWZ  

   k. testy do wykrywania oksydazy – pakiet  wg załącznika  nr 16 do SIWZ 

   l. lateksy - pakiet wg załącznika nr 17 do SIWZ 

   ł. testy lateksowe do identyfikacji gronkowców i paciorkowców - pakiet wg załącznika 

      nr 18 do SIWZ 

 m. testy – osocze królicze - pakiet wg załącznika nr 19  do SIWZ 

  n. testy do identyfikacji legionella - pakiet wg załącznika   nr 20 do SIWZ 

  o. testy – ONPG– pakiet wg załącznika nr 21 do SIWZ 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw 

nie przekraczających łącznie  25% wartości zamówienia podstawowego  

( ceny netto ) , a także  zamiany na inne  w ramach pakietu i ceny ofertowej.    

 

 



D. Termin wykonania zamówienia  
1.  Zamówienia mają być zrealizowane zgodnie z terminem podanym  

     w załącznikach. W załączniku jest podana nazwa danego odczynnika,  

     wzorca, podłoża, testu, surowicy, lateksu  i krążka,  wielkość 

     opakowania, ilość opakowań i miesiąc w którym należy je  dostarczyć. 

2. W przypadku zmiany terminu dostarczenia, zmniejszenia dostaw czy 

     zamiany na inne poinformujemy o tym  telefonicznie, faksem 

     lub e-mailem  z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

E. Wymagania   jakościowe i inne 
 1.Wszystkie pakiety  powinny być dostarczone z terminem 

     przydatności ( w dniu dostarczenia ) z zachowaniem przynajmniej 2/3 

     terminu  przydatności  dla danego odczynnika, wzorca, lateksu, podłoża,  

     testu, surowicy i krążka. 

 2.Odczynniki, wzorce i podłoża muszą posiadać świadectwa  jakości  

    i karty charakterystyk, testy, surowice, lateksy  i krążki muszą posiadać  

    certyfikaty jakości serii produkcji. 

 3.W/w dokumenty mają być dostarczane w formie papierowej przy każdej dostawie. 

 4.Podłoża powinny być sprawdzone zgodnie z normą PN-EN ISO 11133:2014-07. 

    Oferent na etapie składania ofert, dołączy oświadczenie, że dostarczane pożywki 

    w dniu dostawy będą posiadały dostępne certyfikaty sprawdzenia z w/w normą oraz  

    aktualnymi wytycznymi CLSI i EUCAST ( jeżeli dotyczy ) 

 5.Jeżeli dostawca oferuje produkt równoważny musi przedstawić dowody, 

    że oferowany zamiennik spełnia parametry produktu zamówionego.  

 6.W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, dowód równoważności  

    należy  dołączyć na etapie składania ofert. 

 7.Wszystkie testy muszą być zaopatrzone w instrukcje użytkowania 

    w języku polskim. 

 8.Testy, surowice, lateksy i krążki muszą spełniać wymagania   

    w obowiązujących przepisach prawa odnośnie dopuszczenia do 

    użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 

 9.Odczynniki , wzorce,  podłoża, testy, surowice, lateksy i krążki 

    powinny być dostarczone  w opakowaniach  nie większych niż określone 

    w załącznikach do SIWZ. 

 10.Odczynniki , wzorce, podłoża, testy, surowice, lateksy i krążki 

      powinny być dostarczone ( wniesione ) na miejsce wskazane przez 

     Zamawiającego  np. do  magazynu lub innego pomieszczenia 

     znajdującego się w budynku PSSE. 

11.Wszystkie dostarczane wyroby muszą posiadać datę ważności podaną 

      na opakowaniu bezpośrednim. 
 

 

F. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy tj.: 

1.Nie podlegają wykluczeniu; 

2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

 a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

     o ile wynika to z odrębnych przepisów; 



 b. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 c. zdolności technicznej lub zawodowej; 

G. Sposób dokonywania oceny  spełniania warunków udziału  

     w postępowaniu: 
 1.Zamawiający oceni spełnienie warunków na podstawie dokumentów załączonych do  

     oferty, zgodnie z formułą „ spełnia/nie spełnia” . 

 2.Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 

    w wymaganych dokumentach i oświadczeniach z których treści musi jednoznacznie 

    wynikać , iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. 

 3.Uzupełnienienie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień dotyczących treści dokumentów 

    będzie możliwe na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 1 ustawy.  

H. Lista wymaganych oświadczeń, jakie muszą złożyć Wykonawcy:  
1.Każdy wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenie , że: 

a. spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. 

b. zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptuje ją bez  

    zastrzeżeń  

c. czuje się związany  ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych  Warunków 

    Zamówienia , 

d .akceptuje zaproponowane przez zamawiającego warunki umowy. 

2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
   o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie  
   o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
   w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może  
   przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  
   konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

I. Lista wymaganych dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy  
Od  wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest  w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach ,  o których mowa w art.24 ust.1 ustawy , przedstawienie 

wymienionych niżej dokumentów. 

Dokumenty te , zgodnie z obowiązującym w tym zakresie  Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających  

spełnianie warunków  udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego , jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy  ( Dz. U. z 2016 roku , poz.1126), mogą być 

przedstawione w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  

wykonawcę. 

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

  

  J. Opis sposobu obliczania ceny 

Cena podana w ofercie ( cyfrowo i słownie ) powinna zawierać wszystkie koszty związane 

z dostawami. W cenie powinny być  również uwzględnione  , wszystkie podatki ,   łącznie 

z podatkiem od towarów  i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym  okresie 

ważności oferty. Cena powinna być podana jako cena brutto i w rozbiciu na cenę netto  



i podatek VAT. Cena finalna , jak również  ceny jednostkowe mają być podane  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku , zamawiający nie dopuszcza żadnych 

zaokrągleń ceny. 

K. Opis sposobu przygotowania oferty 

1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

2.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej , sporządzoną na maszynie lub  komputerze.  

3.Oferta powinna być podpisana przez osobę (y) upoważnioną (e) w dokumentach 

   rejestrowych podmiotu  do  reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie 

   pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę (y) 

   upoważnioną (e) do reprezentacji podmiotu. 

4.Oferta musi mieć charakter zwarty tzn. wszystkie jej strony muszą być ze sobą 

   połączone i ponumerowane. 

5.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia. 

6.Oferta musi obejmować całość zamawianych dostaw w części   a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 

   ł, m, n, o, oddzielnie  wymagane  oferty  częściowe , niedopuszczalne składanie   

   ofert   wariantowych. 

7.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Skierniewicach 

    ul. Piłsudskiego 33 pok.101- sekretariat w godz.8
00

 - 15
00

  

8.Uprawniona do przyjmowania ofert jest: 

   St. sekretarka medyczna Maria Kowalska - pok.101 tel. 46 833-46-00. 

9.Ofertę należy złożyć w  zamkniętej kopercie ( opakowaniu ). 

   Na kopercie( opakowaniu ) powinny widnieć: 

- nazwa  i  adres Wykonawcy,  Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:  

 

oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę:  

………………………………………………………...  
(wpisać nazwę pakietu)  

Pakiet ………………………  
(wpisać oznaczenie pakietu)  

- numer postępowania – PSSE.SAT.224.4.2018 

- zastrzeżenie - “Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”     

10.Termin składania ofert upływa dnia 27.09.2018r. o godz.9
30

. 

11.Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy  

      bez otwierania. 

12.Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać , pod 

     warunkiem , że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana 

     jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

13.Oferta powinna się składać z: 

      a.oświadczeń wymienionych w części H Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 

      b.dokumentów wymienionych w części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 

      c.części merytorycznej/formularza ofertowego z załącznikami , 

 14.Czas związania  ofertą wynosi 30 dni. 

L. Kryteria powodujące odrzucenie oferty 

Zgodnie z art.89.ust.1 ustawy , Zamawiający  odrzuca ofertę , jeżeli: 

  1.Jest niezgodna z ustawą , 

  2.Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia , 

     z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3, 

  3.Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

     nieuczciwej konkurencji , 

  4.Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia , 



  5.Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

     zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert ,  

  6.Zawiera błędy  w obliczeniu ceny lub kosztu ,  

  7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

     poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3,  

  8.Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP,  

     na przedłużenie terminu związania ofertą, 

  9.Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli      

     Zamawiający żądał wniesienia wadium, 

10.Oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, 

11.Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa        

     państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

12.Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów . 

M. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert 
1.Otwarcie ofert 
a.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2018r.  o godz.9

35
  w siedzibie  zamawiającego  

   ( sala konferencyjna ). 

b.Otwarcie ofert jest jawne. 

c.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę , jaką zamierza  

   przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

d.Podczas otwarcia ofert podaje się: nazwy firmy oraz adresy  wykonawców , a także 

   informacje dotyczące ceny  , terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji   

   warunków płatności zawartych w ofertach. 

e.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

   dotyczące: 

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

    w ofertach. 

2.Kryteria oceny ofert  
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie : 

a. cena ofertowa brutto - waga 100% 

 

Kryterium ceny ( Kc ) będzie ustalone w stosunku do oferty o cenie 

najniższej ,  w/g  wzoru: 

 

          najniższa cena brutto oferty 

Kc = --------------------------------------  x 100 

          cena brutto  badanej oferty   

Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 

Przetarg wygrywa wykonawca , którego oferta uzyskała największą ilość punktów. 

3.Sposób poprawiania oczywistych omyłek 
Zamawiający poprawia w  ofercie zgodnie z art.87.2 oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ  nie powodujące istotnych 

zmian treści oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o tym  wykonawcę , którego oferta została 

poprawiona  

 

 

 



N. Ogłoszenie wyników postępowania 

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1.Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę  albo imię i nazwisko, siedzibę albo    

    miejsce zamieszkania i adres    którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

    nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adres, jeżeli 

    jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz  

    nazwy albo imiona i nazwiska , siedziby oraz miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są  

    miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  

    punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2.Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3.Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

   a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku  

   spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4.Wykonawcach, którzy  złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni 

   do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5.Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6.Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7.Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt.1 i 5-7, 

 na stronie internetowej. 

O. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

     wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

      publicznego  
1.Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza jest zobowiązany 

   do zawarcia umowy w terminie  i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie 

   wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  

   oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta  

   Zamawiający może zawrzeć  umowę  przed upływem w/w terminu. 

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

   w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

   wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród  

   pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba  że zachodzą  

   przesłanki unieważnienia postępowania , o których mowa w art.93 ust.1.  

P. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

     umowy 

1.Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany do podpisania umowy 

   zgodnej ze wzorem umowy. 

2.Wzór umowy po terminie składania ofert nie podlega żadnym negocjacjom i złożenie  

   oferty  jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę  

 

 



R. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

     w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający informuje , że Wykonawcy przysługują środki odwoławcze w postaci 

odwołania uregulowane w dziale VI ustawy art.179-198g 

 

S. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna – dalej ADO z siedzibą w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 33 . 

2. Z  Inspektorem Ochrony Danych  (DPO) w Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej może Pan/Pani kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 

33, 96-100 Skierniewice lub  e-mail: dpo@psseskierniewice.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz realizacji umowy 

na podstawie art.6 ust.1 lit.  b, lit. e RODO lub innych umów na podstawie art. 6 lit. a 

RODO. 

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą instytucje/podmioty upoważnione z 

mocy prawa. 

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat lub w 

innych terminach wynikających z przepisów prawa. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem 

umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będą skutki wynikające 

z przepisów prawa lub brak możliwości zawarcia umowy . 

10. Udostępnione przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania. 

 

 



T. Załączniki 
  1.Wzór oferty ( załącznik nr 1) 

  2.Oświadczenie wykonawcy ( załącznik nr 2 ) 

  3.Oświadczenie wykonawcy ( załącznik nr 3 ) 

  4.Oświadczenie wykonawcy ( załącznik nr 4 ) 

  5.Propozycja umowy ( załącznik nr 5 ) 

  6.Wykaz odczynników chemicznych  (załącznik nr 6 ) 

  7. Wykaz wzorców chemicznych (załącznik nr 7) 

  8. Wykaz - podłoża  bakteriologiczne - sypkie (załącznik nr 8 ) 

  9.Wykaz - podłoża bakteriologiczne - gotowe (załącznik nr 9 ) 

10.Wykaz -  krążki  (załącznik nr 10)  

11.Wykaz - surowice (załącznik nr 11)  

12.Wykaz - skala Mcfarlanda  – wzorzec do oznaczania gęstości  (załącznik nr 12)  

13.Wykaz - testy  biochemiczne do identyfikacji drożdżaków (załącznik nr 13)  

14.Wykaz - testy do wykrywania PYR (załącznik nr 14) 

15.Wykaz - testy – do oceny skuteczności sterylizacji (załącznik nr 15)   

16.Wykaz - testy - do wykrywania oksydazy (załącznik nr 16) 

17.Wykaz - lateksy (załącznik nr 17) 

18.Wykaz - testy lateksowe do identyfikacji paciorkowców (załącznik nr 18)  

19.Wykaz - testy – osocze królicze (załącznik nr 19) 

20.Wykaz – testy do identyfikacji legionella (załącznik nr 20)  

21.Wykaz – testy  ONPG (załącznik nr 21) 

 

                                                                   

                     Zatwierdził  

                                                                                                                      dnia 19.09.2018 r.  

                                                                                                                    Dyrektor PSSE                            

                                                                                        mgr inż. Justyna Łukasik 
 


