
OGT,OSZENIE O ZAM6WIENIU

TYTUT, POSTEPOWANIA:
Transport materialu biologicznego z Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej

Zamawiaiqcego & Laboratorium Medycznego w Lqdzinach.

r. ZAMAWTAJACY
Nazwa: Zesp61 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
Telefon: 33 872 33 23, faks: 33 872 31,11, e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl,

Zamawiajqcy v'tyznacza do kontaktowania siq z Wykonawcami:
Dzial Zam6wiefi Publicznych-tel.:33 -87 2-33 -23

IL TRYB POSTqPOWANTA
Postqpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest na podstawie przepis6w
okre6lonych w rozdziale 6 ,,Zam6wienia na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi"
art. l-38 o ustawy z 29 sqcznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych zwanej dalej
,,ustawA Pzp".

III. TERMIN SKI.ADANIA OFERT
1. Oferty winny by6 zlo2one w Sekretariacie Z0Z Sucha Beskidzka, blok C Ip.

w terminie do dnia 28,03,2019r. roku, do godziny 1-0:00.
2. 0twarcie ofert odbqdzie siq w siedzibie Zamawiajqcego w Dziale Zam6wieri

Publicznych w dniu, w kt6rym uplywa termin skladania ofert, o godzinie 11.:00.
3. 0twarcie ofert jest jawne.

ry. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA ORAZ OKRESLENIE WIELKOSCI LUB
ZAKRESU ZAM6WIENIA

l.Uszczeg6lowienie przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia iest transport materia{u biologicznego z Zakladu Diagnostyki
Laboratoryjnej Zamawiaj4cego do Laboratorium Medycznego w Lgdzinach.

2. Wykonawca bqdzie rvykonywal zadania okre6lone w umowie maksymalnie 45
godzin miesiqcznie

3. Termin wykonywania czynnoSci: transport materialu biologicznego wedlug
poffzeb Zamawiajqcego, w czasie niezbqdnym do prawidiowego wykonania badai
analitycznych materialu biologicznego po dostarczeniu do Iaboratorium.

2. Oznaczenie przedmiotu zam6wienia wg CPV: : 85112000-7.
3. Szczeg6iowe warunki, kt6re bgd4 wprowadzone do umowy:
1) rv5zkonawca zobowi4 ie siq wykonywa6 powierzone zadania z zachowaniem
szczeg6lnej starannoSci, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami i standardami jako6ci dla
medycznych laboratori6w diagnostycznych i mikrobiologicznych, zasadami etyki
zawodowe.j i wskazaniami aktualnei wiedzy medycznej, przepisami i zasadami ruchu
drogowego.
2) wykonawca zobowiqzuje siq przestrzegad obowi4zujEcych u zamawiaj4cego zasad
polityki jakosci i polityki Srodowiskowej systemu IS0 oraz standard6w i procedur
zwi4zanych z akredyAcjE szpitali zamawiaj4cegO
4) Wykonawca zobowiqzuje siq do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji,



uzyskanych w zwiazku z realizacjE niniejszei umowy a podlegaj4cych ochronie,
szczeg6lnie htycz4cych pacjenta i jego stanu zdrowia
5) wykonawca zobowi4zuje sig do zlo2enia o6wiadczenia o posiadanym statusie osoby
fizycznej, osoby prawnel Iub osoby fizycznej prowadz4cej dzialalnoS6 gospodarczA,
6J wykonawca nie wykonuje zlecenia w przypadku niemo2liwo6ci jego wykonania
w zwi4zku z przyczynami i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.

o Swiadczeniach pieniq2nych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i
macierzyflstwa (zgodnie z aktualnym stanem prawnym),
7) wykonawca mo2e powierzy6 wykonanie czynno5ci bqd4cych przedmiotem umowy
osobie tzeciej tylko za zgod4 zamawiaj4cego wyra2on4 na pi6mie. W razie naruszenie
poryZszego postanowienia zamawiaj4cy mo2e odst4pi6 od umowy ze skutkiem
natychmiasto\,!ym,
8J wynagrodzenie brutto bqdzie pomniejszane o zaliczkq na podatek dochodowy, skladkq
na ubezpieczenie zdrowotre oraz tQ czqSe. skladek na ubezpieczenie spoleczne, kt6r4
wedlug obowi4zujqcych przepis6w zleceniobiorca pokrywa z wlasnych Srodk6w w
przypadku zlo?enia o6wiadczenia, o kt6rym mowa w pkt 5J,
9J w przypadku zakoficzenia umowy w trakcie danego miesi4ca kalendarzowego, a takZe
w przypadku usprawiedliwionej niemo2liwo6ci wykonywania umowy zlecenia w
zwi4zku
z przyczynami, o kt6rych mowa w pkt 6), wynagrodzenie okre6lone w umowie ulegnie
p ro porcionalnemu pomniejszeniu,
10) wynagrodzenie bgdzie wyplacane wykonawcy na podstawie rachunku wraz
z o5wiadczeniem o ilo5ci godzin realizacji umowy - wystawionego zamawiajEcemu przez
wykonawcq - stanowiAcego zal4cznik do zawartej umowy, przedlo2onego
zamawiaj4cemu w terminie do 3 -go dnia kaidego miesiAca kalendarzowego,
nastqpui4cego po miesi4cu, za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,
11J dane zawarte w rachunku, bqdq podlegaly weryfikacji i potr,arierdzeni t przez
zamawiajqcego lub osobq przez niego upowaZnion4. W razie stwierdzenia
nieprawidlowo6ci dotycz4cych informacji wykazanych w rachunku lub w wykazie godzin,
wykonawca zobowiqzany jest do ich niezwlocznego pisemnego wyjaSnienia,
1,2) za niewla(;ciwe lub nieterminowe rvykonanie umowy wykonawca zobowi4zany f est
h zaplaE na rzecz zamawiajqcego kary umownej w wysokoSci do 30o/o do wartoSci
wynagrodzenia okre6lonego w umowie. Zamawiajqcy jest uprawniony do pofEcenia kary
umownei naliczanej zgodnie ze zdaniem pierwszym z v,rynagrodzenia przyslugujqcego
wykonawcy. W przypadku, gdyby wartoS6 szkody przewyiszala warto!;t naliczonej kary
umownej, zamawiaj4cy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach
o96lnych prawa cywilnego,
13) wynagrodzenie bqdzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez
\^/ykonawce jeden raz w miesi4cu, w terminie do 10-go dnia miesiqca kalendarzowego
nastqpuj4cego po miesiqcu, za kt6ry wynagrodzenie jest wypJacane,
14J w przypadku nie wykonania zlecenia w danym miesiqcu kalendarzowym wykonawca
zobowi4zany iest do dostarczenia zamawiaj4cemu o6wiadczenia o nie wykonywaniu
zahn, o kt6rych mowa w ust. 1, potwierdz onego przez zamawiajEcego lub osobq przez
niego upowa2nionq w terminie do 3-go dnia ka2dego miesiEca kalendarzowego.
1Bl Wykonawca zobowiqzuje siq do wykonywa nia zabi, okre6lonych w ust. 1
niniejszego zal4cznika, w stosownei odzie2y ochronnej.
19J Do wlasciwej realizacji umorvy Zamawiajqcy t2ycza wykonawcy - na czas trwania
umowy - samoch6d , dostosowany do bezpiecznego transportu pobranych pr6bek
materialu do badaf laboratoryjnych.



4. Warunki zmiany umowy:
l. Umowa ka2dorazowo ulegnie zmianie w przypadku:

1) zmiany wynagrodzenia w zwi4zku ze zmianq maksymalnej ib6ci godzin, o
kt6rej mowa w ust.1,
2) zmiana wynagrodzenia w zwi4zku ze zmian4 minimalnei strwki godzinowej
zgodnie z Rozporz4dzeniem Rady Ministr6w w sprawie wysoko6ci minimalnego
wynagrodzenia za pracQ oraz wysoko6ci minimalnej stawki godzinowej w danym
roku, w przypadku gdy bqdzie ona wy2sza niZ stawka godzinowa wynikajEca z

umowy.
3J zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotremu, wysoko5ci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowoEre - je2eli zmiany te bqdq mialy wplyw na koszty wykonania zam6wienia
przez Wykonawcg

II. Umowa mo2e ulec zmianie w przypadku:
1) procentowa zmiana wynagrodzenia w stosunku do przeciqurego miesiqcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiqbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w
czwartym kwartale wedtug Obwieszczenia Prezesa Gl6wnego Urzqdu
Statystycznego w stosunku to roku poprzedniego obowiqzujqca od 1 stycznia
ka2dego roku kalendarzowego trwania umowy.
2) zmiana miesiqcznego wynagrodzenia brutto przewidzianego przez
zamawia.jqcego.

V. KRYTERIAOCENYOFERT

7. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawia.l4cy bgdzie
stosowa6 kryterium:

2.Spos6b obliczania warto3ci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w

a) Cena oferty

gdzie : Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo5ci zam6wienia
Co - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo5i punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Do5wiadczenie Wykonawcy (DoSwiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji
zam6wienia I - (40o/o)
Zamawiaj4cy ptzyzna okreSlon4 liczbq punkt6w na podstawie za6wiadczenia o
doSwiadczeniu:

Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny

Cena
60o/o Wg wzoru

Do6wiadczenie os6b
wyznaczonych do realizacji

zam6wienia

40o/o

Wg wzoru

Cnx 100 ptk. = Cx ranga[60%J
Co



minimum 5-letnie doSwiadczenie
tra ns po rcie materialu biologicznego

Min. 5 lat powy2ej 5 do
10 lat

Powy2ej 10
lat

Punkty przypis ane przez zamawiaj4cego

0 50 100

Uzyskane punkty x ranga ( 4oo/o)

0cena bqdzie sumq punkt6w uzyskanych za cenQ i doSwiadczenie wykonawcy.

VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
1. 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy nie podlegajE

wykluczeniu oraz spelniajq okre6lone przez Zamawiajqcego warunki udzialu w
postqpowaniu, dotycz4ce:

aJ kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci
zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w,
Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

bJ sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiajqcy nie okre6lii warunku w tym zakresie.

c) zdolnoSci technicznej lub zawodowej,
W celu potwierdzenia spelniania w/w warunku, Zamawiaj4cy wymaga, aby Wykonawca
posiadal:
- wyksztalcenie: Srednie medyczne,
- prawo jazdy kategorii B,
2. Zamawiaj4cy zastrzega,2e Wykonawca nie moie w celu potwierdzenia spelniania

warunk6w udzialu w postqpowaniu polegad na zdolno5ciach innych podmiot6w.
Tym samym Wykonawca zobowi4zany jest wykaza6 siQ spelnieniem ww. warunku
udzialu w postqpowaniu samodzielnie.

VII. PODSTAWY WYKTUCZENIA WYKONAWCoW
Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawc6 w zgodnie z
przeslankami art. 24 ust.1 pkt.12-24 oraz innych w zale2noSci od rodzaju przedmiotu
zam6wienia.

VIII. PRZEST,ANKI ODRZUCENIA OFERT
Ofertq Wykonawcy odrzuca siq je2eli:
1) jej tre56 nie odpowiada tre6ci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu;
2) jej zloLenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji wrozumieniu przepis6wo

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera ra2qco niskq cenq w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
4) zostala zloLona przez Wykonawcq wykluczonego z udzialu w postQpowaniu o

dzielenie zam6wienia;
5) zawiera blqdy w obliczeniu ceny;
6) jest niewa2na na podstawie odrqbnych przepis6w;

rx. WARUNKT UNTEWAZNIENIA POSTEPOWANIA
Postqpowanie uniewa2nia sig w przypadkach okre6lonych w art. 93 ustawy pzp.



x. wyKAz oswrADczEr( r DoKUMENT6W, JAKrE POWTNTEN ZtOzye
WYKONAWCA

1. Do oferty Wykonawca zobowi4zany )est dol4czy6:
aJ o6wiadczenie,2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postqpowania i spelnia

warunki udzialu w postqpowaniu. 0Swiadczenie Wykonawca zobowiqzany jest
z!oLy(. zgodnie z wzorami formularzy stanowiqcymi zal4cznik nr 2 i 3 wraz z
dokumentami potwierdzaj4cymi wymagania okreSlone w pkt. V ogloszenia oraz
oSwiadczenie wykonawcy w zakresie wypelnienia obowi4zk6w informacyjnych
przewidzianych w art. L3 lub art. 14 RODO I jeZeli doryczy).

b) ZamawiajEcy przed. udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcQ, kt6rego oferta
zostrla najwy2ej oceniona, do zJo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6szym nii 5 dni,
aktualnych na dzief zloZenia nastqpuj4cych oSwiadczeri lub dokument6w:
- dyplom minimum szkoly Srednie.j medycznej potwierdzone kopi4 dyplomu,
- prawo jazdy kategorii B- do potwierdzenia kserokopi4 dokumentu.

c) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o kt6re.i mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi 4zany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu oSwiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynale2no5ci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. L pkt 23 ustawy. Wrazze zlo2eniem
o5wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powi4zania z inny
wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postQpowaniu o udzielenie
zam6wienia -zal4cznik nr 4.

xr. zAsrRzEzENrA ZAMAWTAI,qCEGO:
1,. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo:
aJ wezwania Wykonawc6w do wyja6nienia treSci ofert lub zloionych wraz z oferr4

dokument6w i oSwiadczeri we wskazanym terminie;
b) wezwania Wykonawc6w do uzupelnienia zloionych wraz z ofert4 niekompletnych

lub zawierajEcych blgdy dokument6w, oSwiadczefi, pelnomocnictw we wskazanym
terminie;

cJ zwr6cenia sig do podmiotv, na rzecz kt6rego ustugi byly lub s4 wykonywane o
informacje lub dokumenty o Wykonawcy i przedmiocie realizacji;

dJ zbadania, czy cena danej oferty nie jest ra24co niska,
eJ zbadania, czy zlo1enie oferry nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
fl pominiqcia oferty Wykonawcy, kt6ry nie uzupelnil w odpowiedzi na wezwanie

Zamawiajqcego wskazanych w wezwaniu brak6w;
2. Je2eli nie moZna wJzbra6 najkorzystniejs zej oferqr z uwagi na to, 2e dwie lub wiqcej

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, Zamawiaj4cy
sposr6d tych ofert wybiera ofertq z \q\izsz4 cenq, a .ie2eli zostaly zloione oferty o
takiej samej cenie, Zamawia)4cy wzywaWykonawc6w, kt6rzy zlo|yli te oferty, do
zlo2enia w terminie okreSlonym przez Zamawiai4cego ofert dodatko\ /ych.
Wykonawcy, skladaj4c oferty dodatkowe, nie mogE zaoferowai cen wy2szych ni2
zaoferowane w zlo1onych ofertach.

xII. TNFoRMACJE O SPOSOBTE POROZUMTEWANTA SrE ZAMAWTAIACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEIT tUB DOKUMENT6W A



TAKZE WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEI( I
DOKUMENT6W

1. W postgpowaniu komunikacja miqdzy Zamawiaj4cym a Wykonawcami odbyvua siq za
poSrednictwem operatora pocztowego, osobiScie, za poSrednictwem faksu lub przy
u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznei.

2. Ofertq sklada siq pod rygorem niewa2no6ci w formie pisemnei.
3. OSwiadczenia dotycz4ce Wykonawcy naleiy zlo2yd w oryginale.
4. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. X.7 , nale?y zloiyd w oryginale lub kopii

poSwiadczonej za zgodnoS(. z oryginalem..
5. Dokumenty sporzEdzone w jqzyku obcym sq skladane wra z z tiumaczeniem na iQzyk

polski.

XtII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca moie zloLyt. jedn4 ofertq.
2. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czQSciowych.
3. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
4. Ofertq stanowi4 wypelniony i podpisany formularz ,,Oferta" stanowiqcy zal4cznik nr 1

oraz oSwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. X ogloszenia.
5. Oferta powinna byd podpisana przez osobq upowaZnionq do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z fotm4 reprezentacji Wykonawcy okreSlon4 w rejestrze lub
innym dokumencie, wla6cirvym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. 0ferta powinna byi sporz4dzona w jqzyku polskim, z zachowaniem formy pisemne.j
pod rygorem niewa2noSci.

7. Ofertq nale2y umie6cid w zamkniQtei kopercie. Koperta winna by6 oznaczona nazw1
(firm4J i adresem Wykonawcy, zaadresowanq i opisan4 nastgpuj4co:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZt At ZAMOW tqr( pUSLICZNyCH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTEPOWANIU NA USI,UGI SPOT,ECZNE:

Transport materialu biokrgicznego z Zakladu Diagnostyki Laboratoryinei Zamawiaiacego
do Laboratorium Medycznego w Lqdzinach

Nr sprawy: ZOZ.V.07O /DZP /02/US/79
Nie otwierai przed 28.03.2019r. godz. 11:00x

Dostarcz do Sekretariatu blok C I I tro

*w pr4padkr qnnny *tmiw tkladania oJirt nah*, pira; abawi4<j4q, fuknalry) *nzin

8. Przed uply,wem terminu skladania ofert Wykonawcamoie wprowadzii zmiany do
zloionej oferty lub wycofa6 ofertq. OSwiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny byi dorqczone Zamawiaj4cemu na piSmie pod rygorem
niewa2noSci przed uplyr,vem terminu skladania ofert. 0Swiadczenia powinny byd
w zamkniQtei kopercie oraz byt. odpowiednio oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub
,,WYCOFANIE".

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez WykonawcQ w formularzu ,,0ferta"-

zalEcznik nr L.

2. Cena winna byi podana w PLN z dokladno6ci4 do 1 grosza, tj. do dw6ch miejsc po



przecinku.

xv. TERMIN ZWIAZANTA OFERT.4
l.Termin zwi4zania ofertE wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofertq rozpoczyna

siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj4cego moZe przedluZyi termin

zwiqzania ofertq, z fym Ze Zamawiaj4cy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwi4zania ofertE, zwr6ci6 siq do Wykonawc6w o wyra2enie zgody
na przedlu2enie terminu, o kt6rym mowa w ust. I o oznaczony okres, nie dluLszy
jednak niZ 60 dni.

XvII. WYB6R NAJKORZYSTNIEJSZEI OFERTY
Zamawiajqcy wybiera najkorzystniejsza ofertq, kt6ra przedstawia naikorzystniejszy
bilans ceny lub kosztu ikryteri6w okre5lonych w ogloszeniu.

XVIII. UDZIELENIE ZAM6WIENIA
l,ZamawiajEcy udostqpni na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

informacje dotyczEce wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.Po udzieleniu zam6wienia Zamawialqcy przekazuje do publikacji w Biuletynie
Zam6wieri Publicznych ogloszenie o udzieleniu zam6wienia.

xrx. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
201,6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku
z pruetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplwyu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzEdzenie o ochronie
danychJ (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.20L6, str. 1J, dalej ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnej w

Suchej Beskidzkiej z siedzib4 w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan

Marek Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu zwiqzanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdE osoby lub podmioty, kt6rym

udostqpniona zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. B oraz art.96
ust. 3 usta'rvy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U, z
2017 r.po2.1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4lat od dnia zakofczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a

.je2eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowpvania obejmu,e caly
czas trwania umowy;

XVI. WYJASNIENIA TRESCI OGT,OSZENIA O ZAM6WIENIU
Wykonawcy mog4 do korica polowy uptyvvu vvyznaczonego terminu skladania ofert
zlo2y(. pytania do tre6ci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu na adres e-mail Dzialu
Zam6wiefi Publicznych. Zamawiajqcy zamie5ci tre66 odpowiedzi na pytania
Wykonawc6w na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl na co najmniej 2 dni
przed uplyr,vem terminu skladania ofert.



obowiEzek podania przez PaniqfPana danych osobowych bezpo5rednio Pani/pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawovvym okreslonym w przepisach ustawy pzp,
zwi4zanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikajEz ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w
spos6b zautom atyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych pani/pana

dotycz4cych;
- na podstawie art, 16 R0D0 prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych '-;
- na podstawie art. 18 ROD0 prawo 2Edania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeileniem przypadk6w, o kt6rych mowa
w art. 1B ust. 2 RODo *t+;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych 0sobowych, gdy
uzna Pani/Pan, 2e przelNarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych
narusza przepisy RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e R0DO prawo do usuniqcia danych

osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyZ podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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' Wyjacnienie: informacjo w tym zakresie jest wymagana, jeZeli w odniesieniu do danego administrqtora lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek w)Enaczenio inspektora ochrony danych osobowych,

" Wyja'nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moae skutkowai zmionq wyniku postQpowanio
o udzielenie zam6wienia publicznego oni zmianq postanowiert umow w zakresie niezgodnym z ustawq pzp oraz
nie moie naruszat integralnoici protokolu orozjego zalqcznikdw,
'* wyio'nieniet prawo do ograniczenio przetwarzania nie mo zastosowania w odniesieniu do przechowwonia, w
celu zapewnienia korzystania ze lrodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prdwnej' lub z uwogi no wainewzgledy interesu publicznego lJnii Europejskiej lub paistwo czlonkowskiego.
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