
OGT,OSZENIE O ZAM6WIENIU

TYTUL POSTqPOWANIA:
Wykonywanie uslug zwiEzanych z odbieraniem , transportem i obslugE zwlok

os6b zmarlych w Zespole Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei

L ZAMAWTAfACY
Nazwa: Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
Telefon: 33 872 33 23, e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl,

Zamawiaj4cy wyznacza do kontaktowania siq z Wykonawcami:
Dzial Zam6wieri Publicznych-tel .:33-87 2-33 -23

IL TRYB POSTqPOWANTA
Postqpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone iest na podstawie przepis6w
okreSlonych w rozdziale 6 ,,Zam6wienia na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi',
art. 138 o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych zwanej dalei
,,ustawq Pzp".

IV, OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA ORAZ OKRESTENIE WIETKOSCI LUB
ZAKRESU ZAM6WIENIA

l.Uszczeg6lowienie przedmiotu zam6wienia:
Pru edmiotem zam6wienia jest wykonywanie uslug zwiqzanych z odbieraniem i
transportem zwlok paclenta z jednostek organizacy)nych ( oddzial6w szpitalnychJ
Zamawiajqcego, pomoc przy wykonywaniu sekcji zwlok oraz przygotowanie zwlok do
poch6wku i ich wydawanie osobom uprawnionym.

a) Szcze96lowy zakres przedmiotu zam6wienia obejmuje:
1J odbi6r z jednostek organizacyjnych (oddzial6w szpitalnych) Zamawiajqcego lub

pomieszczenia znajdujqcego siq na poziomie 52 Zespolu Opieki Zdrowotrej w
Suchej Beskidzkiej zwlok pacienta oznakowanych i zaoparzonych w "Kartg
skierowania zwlok do Prosektorium/Kostnicy" oraz ich przewiezienie do
Prosektorium Zamawiajqcego w Suchej Beskidzkiej (zwloki pac.jent6w zmarlych
w Zespole Opieki Zdrowotrrej w Suchej Beskidzkiejl lub do Koshicy
Zamawiaiqcego w Makowie Podhahriskim [zwloki pacjent6w zmarlych w Szpitalu
w Makowie Podhahriskim lub Zakladzie Opiekuiczo-Leczniczym w Makowie
Podhahfskim),

2) przygotowanie zwlok do sekcji,
3) pomoc przy pobieraniu wycink6w i innego materialu oraz ich wlaSciwe

III, TERMIN SKT,ADANIA OFERT
1. Oferty winny by(. zloione w Sekretariacie ZOZ Sucha Beskidzka, blok C Ip.

w terminie do dnia 19.06,2019r. roku, do godziny 10:00.
2. Ot'rvarcie ofert odbqdzie siq w siedzibie ZamawiaiEcego w Dziale Zam6wieri

Publicznych w dniu, w kt6rym uplywa termin skladania ofert, o godzinie L1.:00.
3. Otwarcie ofert jest jawne.



zabezpieczenie,
4) przygotowanie zwlok do wydania w zakres czego wchodzi: mycie, kosmetyka oraz

ubieranie zwlok w odzie2, z zachowaniem godnoSci nale2nej osobie zmarlei,
5) wydawanie zwlok tylko upowa2nionym osobom, po dokladnym sprawdzeniu

to2samoSci wydawanych zwlok,
6J prowadzenie Scistej ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwlok, z

odnotowaniem ewenualnego wykonania sekcji w Ksiqdze Prosektorium.
b) Wykonawca bqdzie wykonywal zadania okre6bne w umowie maksymalnie 155 godzin

miesigcznie.
c] Wykonawca zobowiqzany jest do wykonyvvania zadari okreSbnych w pkt. 1 w dni

robocze oraz na wezwanie Zamawiaj4cego w tym w sobotg i w niedzielg.
d ) Wynagrodzenie bgdzie wyplacane w formie miesiQcznego ryczaltu.

2. Oznaczenie przedmiotu zam6wienia wg CPV: 85120000-6

3. Szczeg6lowe warunki, kt6re bqd4 wprowadzone do umowy:
1) Wykonawca zobowi4zuje siq do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz
danych medycznych pacienta, a uzyskanych przy wykonl,waniu zlecenia
2) Wykonawca zobowi4zuje siq przestrzegai obowi4zujEcych u Zamawiaj4cego zasad
polityki jako6ci i polityki srodowiskowej systemu ISO oraz standardow i procedur
zwiqzanych z akredytacj4 szpitali Zamawiaj4cego,
3] Wykonawca zobowiqzuje siq do zlo2enia o6wiadczenia o posiadanym stah-lsie osoby
ftzycznej, osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadz4cej dzialalnoS6 gospodarczq,
4) 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 pienig2nych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i
macierzyrlstwa (zgodnie z aktualnym stanem prawnym),
5) Wykonawca mo2e powierzyi wykonanie czynno6ci bqd4cych przedmiotem umowy
osobie trzeciej tylko za zgod1 Zamawiajqcego wyra2on4 na pi6mie. W razie naruszenie
powyiszego posanowienia Zamawiaj4cy mo2e odstqpii od umowy ze skutkiem
natychmiastowym,
6J wynagrodzenie brutto bqdzie pomniejszane o zaliczkq na podatek dochodowy, skladkq
na ubezpieczenie zdrowobre oraz tq czq56 skladek na ubezpieczenie spoleczne, kt6rq
wedlug obowi4zujqcych przepis6w Wykonawca pokrywa z wlasnych 6rodk6w w
przypadku zloienia o3wia&zenia, o kt6rym mowa w pkt 3),
7J w przypadku zakoriczenia umowy w takcie danego miesi4ca kabndarzowego, a takze
w przypadku usprawiedliwione j niemo2liwo6ci wykonywania umowy zlecenia w
zwi4zku z przyczynami, o kt6rych mowa w pkt 4), wynagrodzenie okre6lone w umowie
ulegnie proporcjonalnemu pomniej szeniu,
8J wynagrodzenie bqdzie wyplacane Wykonawcy na podstawie rachunku wraz
z oSwia&zeniem o iloSci godzin reallzacii umowy - wystawionego Zamawiajqcemu przez
Wykonawcq - stanowiEcego zal4cznik do zawartej umowy zlecenia, przedlo2onego
Zamawiaj4cemu w terminie do 3 -go dnia ka2dego miesi4ca kalendarzowego,
nastQpujAcego po miesi4cu, za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,
9l dane zawarte w rachunku, bqd4 podlegaly weryfikacji i potwierdzeniu przez
Zamawia.j4cego lub osobq przez niego upowa2nionq. W razie stwierdzenia
nieprawidlowo6ci dotyczqcych informacji wykazanych w rachunku lub w wykazie godzin,
Wykonawca zobowiqzany.jest do ich niezwlocznego pisemnego wyjaSnienia,
10J za niewlaiciwe lub nieterminowe wykonanie umowy zbcenia Wykonawca

b



4. Warunki zmiany umowy:
Umowa ka2dorazowo ulegnie zmianie w przypadku:
a) zmiany wynagrodzenia w zwiqzku ze zmianq maksymalnej ibSci godzin;
bJ zmiany wynagrodzenia w zwiqzku ze zmian4 minimalnej stawki godzinowei zgodnie

z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w w sprawie wysoko6ci minimalnego
wynagrodzenia za pracq oraz wysoko6ci minimalnei stawki godzinowej w danym
roku, w przypadku gdy bqdzie ona vq12sza ni2 stawka godzinowa wynika.jqca z
umovvy;

c) zmiany zasad podbgania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowot:emu, wysokoSci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowohe - le2eli zmiany te bqdq mialy wplyw na koszty wykonania zam6wienia
przez Wykonawcq

Umowa mo2e tak2e uhc zmianie w przypadku:
aJ procentowej zmiany wynagrodzenia w stosunku do przeciqtrrego miesiqcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiqbiorswv bez wyplat nagr6d z zysku w
czwartym kwartale wedlug 0bwieszczenia Prezesa Gl6wnego Urzqdu
Statystycznego w stosunku do roku poprzedniego, obowiqzui4ca od 1 stycznia
ka2dego roku kalendarzowego trwania umowy;

V. KRYTERIAOCENYOFERT
1.. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejs zej oferty Zamawiajqry bqdzie stosowat

rlum:

2.Spos6b obliczania warto6ci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w.

Cn x 100 otk. = Cx ransa[600/ol
Co

t

Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny

Cena
60o/o Wg wzoru

DoSwiadczenie Wykonawcy 40o/o

Wg wzoru

a) Cena oferty

zobowiqzany iest do zaplaty na rzecz Zamawiajqcego kary umownej w wysokoSci do 30%
do wartoSci wynagrodzenia okre6bnego w umowie. Zamawiai4cy jest uprawniony do
potrecenia kary umownej naliczanei zgodnie ze zdaniem pierwszym z wynagrodzenia
przyslugu)4cego zbceniobiorcy. W przypadku, gdyby warto6i szkody przewylszala
warto66 naliczonej kary umownej , Zamawiajqcy jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach 096lnych prawa cywilnego,
11J wynagrodzenie bqdzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcq jeden raz w miesi4cu, w terminie do 10-go dnia miesi4ca kabndarzowego
nastQpujEcego po miesiEcu, za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,
12J w przypadku nie wykonania zlecenia w danym miesiqcu kabndarzowym Wykonawca
zobowi4zany jest do dosarczenia ZamawiajEcemu o6wiadczenia o nie wykonywaniu
zahfi, o kt6rych mowa w ust. 1, potwierdzonego przez zbceniodawcQ lub osobg przez
niego upowa2nion4 w terminie do 3-go dnia ka2dego miesiqca kabndarzowego.



gdzie : Cn - najniisza cena zlozona w calo6ci zam6wienia
Co - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6t punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Do6wiadczenie Wykonawcy - (4oo/o)

Zamawiai4cy przyzna okre6lonq liczbq punkt6w na
doSwiadczeniu:

podstawie zaSwiadczenia o

Minimum S-letnie doSwiadczenie
pomocnika sekcyjnego I do
zaSwiadczeniem)

Od 5 roku do
1.0 lat

Powy2ej 1-0

lat

50 100

Uzyskane punkty x ranga ( 40%)

0cena bqdzie sum4 punkt6w uzyskanych za cenq i doSwiadczenie wykonawcy.

VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegat siq Wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu oraz spelniaj4 okreSlone przez Zamawiaiqcego warunki udzialu w
postqpowaniu, dotyczqce:

a) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreilonej dzialalnoSci
zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w,
Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

bl sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
ZamawiajEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

cJ zdolnoSci technicznej lub zawodowej,
Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
Minimum roczne doiwiadczenie na stanowisku pomocnika sekcyjnego.

2. Zamawiai4cy zastrzega,2e Wykonawca nie moie w celu potwierdzenia spelniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu polegad na zdolno5ciach innych podmiot6w.
Tym samym Wykonawca zobowiqzany jest wykaza6 siq spelnieniem ww. warunku
udzialu w postqpowaniu samodzielnie.

VII. PODSTAW'Y WYKTUCZENIA WYKONAWCoW
Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawc6w zgodnie z
przeslankami art. 24 ust.1 pkt. 12-24 oraz innych w zale2no5ci od rodzaju przedmiotu
zam6wienia.

VIII. PRZESLANKI ODRZUCENIA OFERT
Ofertq Wykonawcy odrzuca siq je2eli:
1J jej tre56 nie odpowiada tre6ci ninieiszego ogloszenia o zam6wieniu;
2) iei zloienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencj i;
3J zawiera ra2Eco niskq cenq w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
4] zostala zlozona przez Wykonawcg wykluczonego z udzialu w postQpowaniu o

dzielenie zam6wienia;

Punkty przypis ane przez zamawiai4cego

I

,

na stanowisku
poWvierdzenia



5) zawiera blqdy w obliczen[u ceny;
5) jest niewaZna na podstawie odrQbnych przepis6w;

rx. WARUNKT UNTEWAzNTENIA POSTEPOWANIA
Postqpowanie uniewaZnia siq w przypadkach okreSlonych w art.93 ustawy Pzp,

X. WYKAZ OSWIADCZEI( I DOKUMENT6W, JAKIE POWINIEN ZLOZYE
WYKONAWCA

1. Do oferty Wykonawca zobowi4zany jest dolEczy6:
a) o6wiadczenie,2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postQpowania i spelnia

warunki udzialu w postgpowaniu. OSwiadczenie Wykonawca zobowi4zany jest
zloiyt zgodnie z wzorami formularzy stanowi4cymi zalqcznik nr 2 i 3 wraz z
dokumentami potwierdzajqcymi wymagania okre5lone w pkt. VI.1 c ogloszenia, ti.

b) za6wia&zenie potwierdzajEce co najmniej 5- bt:ie do6wiadczenie na pomocnika
sekcyjnego.

c] o6wiadczenie o przynale2no6ci do grupy kapitalowej ( zlo2one w terminie do 3 dni
po otwarciu ofert) - zal4cznik nr 4.

d) oSwiadczenie wykonawcy w zakresie wypelnienia obowiqzk6w informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. L4 RODO ( jeieli dotyczyJ.

xr. ZASTRZEZENTA ZAMAWIA,{CEGO:
l. Zamawiaj4cy zasfzega sobie prawo:
a] wezwania wykonawc6w do wyja6nienia treSci ofert lub zlo2onych w raz z ofertE

dokument6w i oSwiadczeri we wskazanym terminie;
b) wezwania wykonawc6w do uzupelnienia zloi,onych wraz z ofert4 niekompletnych

lub zawierajqcych blqdy dokument6w, oswiadczeri, pelnomocnictw we wskazanym
terminie;

c) zwr6cenia sig do podmiot\, na rzecz kt6rego uslugi byly lub sq wykonywane o
informacje lub dokumenty o Wykonawcy i przedmiocie realizacji;

dJ zbadania, czy cena danej oferty nie jest ra24co niska,
e] zbadania, czy zloLenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w

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

ZamawiajEcego wskazanych w wezwaniu brak6w;
2.leLeli nie mo2na wybrai najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 2e dwie lub wiqcel

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, Zamawiajqcy
sposr6d tych ofert wybiera ofertQ z najniLszq cen4, a ie2eli zostaly zloiLone oferty o
takiei samei cenie, Zamawia j4cy wzywaWykonawc6w, kt6rzy zloLyli te oferty, do
zloienia w terminie okreSlonym przez Zamawtaiqcego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, sklada.j4c oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowat. cen wy2szych ni2
zaoferowane w zloionych ofertach.

xrr. TNFoRMACIE o SPOSOBTE pOROZUMTEWANTA SrE ZAMAWTAI^qCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW A
TAKZE WYMAGANTA FoRMALNE Dorycz4cE sKr,ADANycH oSwrADczEN r
DOKUMENT6W

1. W postqpowaniu komunikacja miqdzy Zamawiaj4cym a Wykonawcami odbywa siq za
po6rednicwvem operatora pocztowego, osobi6cie lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej.

1



2. Ofertq sklada siq pod rygorem niewa2no6ci w formie pisemnej.
3. 06wiadczenia dotycz4ce Wyko nawcy naleLy zlo2yi w oryginale.
4. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. X.l , naleiy zloiyi w oryginale lub kopii

po6wiadczonej za zgodno!;t z oryginalem..
5. Dokumenty sporz4dzone w jqzyku obcym sq skladane wraz z tlumaczeniem na jqzyk

polski.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca moze zloLyi jednq ofertq.
2. Zamawiai4cy nie dopuszcza skladania ofert czQSciowych.

3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
4. Ofertq stanowiE wypelniony i podpisany formularz ,,Oferta" stanowi4cy zai4cznik nr 1

oraz oSwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. X ogloszenia.

5. Oferta powinna by6 podpisana przez osobq upowa2nion4 do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z form4 reprezentacii Wykonawcy okreSlon4 w reiestrze lub

innym dokumencie, wlaiciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo

przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Oferta powinna by6 sporzqdzona w jqzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej

pod rygorem niewa2noSci.
7. Ofertq nale2y umie6cii w zamkniqtej kopercie. Koperta winna by6 oznaczona nazw4

(firmqJ i adresem Wykonawcy, zaadresowanq i opisanq nastQpui4co:

Nazwa i adres wykonawcY
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNEI

DZIAT, ZAMOWIEI( PU gIICZNYCTI

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA USI,UGI SPOI,ECZNE:

Wykonywanie uslug zwiqzanych z odbieraniem , transportem i obslug4
zwlok os6b zmarlych w Zespole Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei

Nr sprawy: ZOZ.V.01,O /DZP /06/US/19
Nie otwierad przed 19.06'2019r. godz 1L:00*

Dostarcz do Sekretariatu blok C, I I

*w prApadka qaiary teminu *ladaria olet uhA apitui oboai4ryjqE bkttulru) telr,li,l

8. Przed uptywem terminu skladania ofert Wykonawca mo2e wprowadzid zmiany do

zlo2onel oferty lub wycofa6 ofertq. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny byi dorqczone Zamawiaj4cemu na pi6mie pod rygorem
niewa2noSci przed uplywem terminu skladania ofert. O6wiadczenia powinny by6

w zamkniqtej kopercie orazbyt odpowiednio oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" Iub

,,WYCOFANIE".

XIV. OPIS SPOSOBU OBTICZENIA CENY

1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcq w formularzu ,,Oferta"-
zalqcznik nr 1.

2. Cena winna by6 podana w PLN z dokladno6ci4 do 1 grosza, tj. do dw6ch mieisc po
przecinku.

XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
l.Termin zwiEzania ofert4 wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi4zania ofertq rozpoczyna
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siqwrazz uptywem terminu skladania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiai4cego moie przedluiyi termin

zwiEzania ofert4, z tym 2e Zamawiaj4cy moie lylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwi4zania ofertq, zwr6ci6 siq do Wykonawc6w o wyraienie zgody
na przedlu2enie terminu, o kt6rym mowa w ust, 1 o oznaczony okres, nie dluLszy
jednak ni2 60 dni.

xu. wylAsNrENIA TRESCT OGT,OSZENIA O ZAM6WTENTU
Wykonawcy mogq do korica polowy upil,wu wyznaczonego terminu skladania ofert
zlo2y,t pytania do treSci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu na adres e-mail Dziatu
Zam6wieri Publicznych. Zamawiaj4cy zamieSci tre66 odpowiedzi na pytania
Wykonawc6w na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl na co najmniej 2 dni
przed uplywem terminu sktadania ofert.

XVII, WYB6R NA'KORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiajqcy wybiera na.jkorzystniejsza ofertq, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny lub kosztu i kryteri6w okre5lonych w ogloszeniu.

XVIII, UDZIELENIE ZAM6WIENIA
l.Zamawiaj4cy udostqpni na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

informacje doryczEce wyboru naj korzystnieiszei oferty.
2.Po udzieleniu zam6wienia Zamawiajqcy przekazuje do publikacji w Biuletynie
Zam6wiei Publicznych ogloszenie o udzieleniu zam6wienia.

xlx. KLAUZULA TNFORMACYINA NA PODSTAWTE ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. L i 2 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2076/679 z dnia 27 kwietnia 20L6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [og6lne rozporz4dzenie o ochronie
danychJ {Dz.Urz. UE L 119 z 04.05,201.6, str. l-J, dalej ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnej w

Suchej Beskidzkiej z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
r inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnei jest Pan

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

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

udostqpniona zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. B oraz art.96
ust, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z
2017 r.po2.1579 i2018J, dalej ,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie zart.97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4lat od dnia zakoriczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, a
jeZeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy;

. obowi4zek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotyczqcych .jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwiqzanym z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwenc)e niepodania okreSlonych danych wynikajq z ustawy Pzp;

,



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane w
spos6b zautom atyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana

dotycz4cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych -';

- na podstawie art. 18 RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeLeniem przypadk6w, o kt6rych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych
narusza przepisy R0D0;

nie przysluguje Pani/Panu:
* w zwi4zku z afi. t7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 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, gdy2 podstaw4 prawnE przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych iest aft. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1)RA
roliotneJ

(t x I

'ki t.<t
zt lr

hi

pk.0.6.,.{R.

(podpis sporzqdzajqcego opis) ( podpis Przew. Komisji Przetargowej (data i podpis zatlvierdzai cego)

' Wyjq{nienie: informacja w tym zakresie jest Wmagana, jeieli w odniesieniu do danego administrotora lub
podmiotu przetwarzojqcego ismieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjqfnieniet skorzystanie z prawa do sprostowania nie moie skutkowat zmianq wyniku postQpowanio
o udzielenie zam'wienio publicznego ani zmianq postanowiefi umow w zakresie niezgodnym z ustowq Pzp oraz
nie mo2e narusza. integralno'ci protokolu orozjego zolqcznikdw.
"'Wyjalnienie: prowo do ograniczenia przet$)orzanio nie ma zostosowanio w oalniesieniu do przechowryoniq, w
celu zapewnienia korzystonia ze lrodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi no waine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa czlonkowskiego.
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