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Ogłoszenie nr 540056363-N-2020 z dnia 30-03-2020 r.

Zakopane:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 525732-N 

Data: 20-03-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, Krajowy

numer identyfikacyjny 29517100000000, ul. ul. Gładkie  1, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie,

państwo Polska, tel. 182 015 045, e-mail s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl , faks 182 014 632. 

Adres strony internetowej (url): www.szpitalodrodzenie.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: I 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do

dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.szpitalodrodzenie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia Tak www.szpitalodrodzenie.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest

ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Za pośrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018



30.03.2020

2/6

poz. 2188 ) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Adres: ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych

narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

W ogłoszeniu powinno być: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do

dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.szpitalodrodzenie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia Tak www.szpitalodrodzenie.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest

ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: Tak Inny sposób:drogą elektroniczną za pośrednictwem:

https://miniportal.uzp.gov.pl Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Za pośrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018

poz. 2188 ) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Adres: ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych

narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-03, godzina: 09:30, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-07, godzina: 10:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5 

W ogłoszeniu jest: Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
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rozporządzenia o ochronie danych tj. RODO), informujemy, że 1. Administratorem Pani/Pana

danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w

Zakopanem z siedzibą: 34 – 500 Zakopane, ul. Gładkie 1, wpisany do Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem 0000007565, wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000006064, posiadający

numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, e-mail:

administracja@szpitalodrodzenie.pl, www.szpitalodrodzenie.pl 2. Kontakt z Inspektorem

Ochrony Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane

będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeglądy

techniczne sprzętu medycznego, znak referencyjny A.ZP-271-6/20, prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego. 4. 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. 5. Pani/Pana dane

osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

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. 6.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Pani/Pana

dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski

Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. 8. W związku z

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: • żądania od

Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprawdzenia,

sprostowania(1) , zgodnie z art. 15, 16 RODO, • ograniczenia ich przetwarzania(2) , zgodnie z

art. 18 ust. 2 RODO, • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: • prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art.

17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, • 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. 10. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na

wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich
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zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku

pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla niniejszego postępowania,

wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych zgodnie z

treścią, wskazaną w formularzu oferty. 11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w

oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać

profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 12. Administrator Danych Osobowych

dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem,

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. (1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do

sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień

publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. (2)

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

W ogłoszeniu powinno być: 1) Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

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

rozporządzenia o ochronie danych tj. RODO), informujemy, że 1. Administratorem Pani/Pana

danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w

Zakopanem z siedzibą: 34 – 500 Zakopane, ul. Gładkie 1, wpisany do Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem 0000007565, wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000006064, posiadający

numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, e-mail:

administracja@szpitalodrodzenie.pl, www.szpitalodrodzenie.pl 2. Kontakt z Inspektorem

Ochrony Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane

będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeglądy

techniczne sprzętu medycznego, znak referencyjny A.ZP-271-6/20, prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
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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. 5. Pani/Pana dane

osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

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. 6.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Pani/Pana

dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski

Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. 8. W związku z

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: • żądania od

Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprawdzenia,

sprostowania(1) , zgodnie z art. 15, 16 RODO, • ograniczenia ich przetwarzania(2) , zgodnie z

art. 18 ust. 2 RODO, • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: • prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art.

17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, • 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. 10. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na

wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich

zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku

pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla niniejszego postępowania,

wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych zgodnie z

treścią, wskazaną w formularzu oferty. 11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w

oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać

profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 12. Administrator Danych Osobowych

dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem,

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. (1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
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sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień

publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. (2)

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 2) Z uwagi na ogłoszony stan

epidemii na terenie RP, Zamawiający wyraża zgodę na składanie oferty w postaci elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Otwarcie ofert w postaci elektronicznej nastąpi poprzez użycie

aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez

odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 


