
OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU

TYTUr POSTEPOWANTA:
Wykonywanie uslug w zakresie diagnostyki radiologicznei i ultrasonograficznei na

rzecz pacjent6w Zespolu Opieki Zdrowotrrei w Suchei Beski&kiej

r. ZAMAWTAIACY
Nazwa: Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
Telefon: 33 872 3100, e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl,

Zamawiaj4cy tuyznacza do kontaktowania siq z Wykonawcami:
Dzial Zam6wieri Publicznych - tel.:33-872-33-23

rr. TRYB POST4POWANTA
Postqpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest na podstawie przepis6w
okreSlonych w rozdziale 6,,Zam6wienia na ustugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi"
art. 138 o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wief publicznych zwanej dalej
,,ustawE Pzp".

III. TERMIN SKI,ADANIA OFERT
1. Oferty winny byi zlo2one w Sekretariacie ZOZ Sucha Beskidzka, btok C Ip.

w terminie d,o dnia 26,02,202 0r. roku, do godziny 10:00.
2. Owvarcie ofert odbqdzie siq w siedzibie Zamawiaj4cego w Dziale Zam6wief

Publicznych w dniu, w kt6rym uptywa termin skladania ofert, o godzinie 1L:00.
3. Otwarcie ofert jest jawne.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA ORAZ OKRESLENIE WIELKOSCI LUB
ZAKRESU ZAM6WIENIA

l.Uszczeg6iowienie przedmiotu zam6wienia:
I. Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie uslug w zakresie diagnostyki
radiologicznei i ultrasonograficznej na rzecz pacjent6w Zespolu Opieki Zdrowotnej w
Suchej Beskidzkiej.
II. Szczeg6lowy zakres przedmio zam6wienia obeimu)e:
1) Udzielanie Swiadczeri bkarskich w zakresie:
- diagnostyki radiobgiczne),
- diagnostyki ultrasonografi cznej.
2) Za Swia&zenia bkarskie w zakresie diagnostyki radiobgiczne) i ultrasonograficznej
uwa2a siq w szczeg6lnoSci:
A. Diagnostykq radiohgicznq, $.:

aJ opis badania radiobgicznego
b] opis badania mammograficznego
c) badania kontrastowe pod skopi4,
dJ urografia,
e) wykonywanie i opis badania TK,
f) wykonywanie badania TK - Angiografia,
gl wykonywanie i opis badania TK - Angiografia.
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B. Diagnostykq uluasonografi cznq, tj.:
aJ biopsja tarczycy pod konrolq USG

b) wykonanie USG przezciemiqczkowe,
cJ wykonanie USG tarczycy i przyarczyc,
dJ wykonanie USG zabiegowe,
e) wykonanie USG piersi,
f) wykonanie USG brzucha i przestrzeni zaoEzewnowej,
g) wykonanie USG tkanek miqkkich,
hJ wykonanie USG shw6w biodrowych,
i) wykonanie USG stawdw innych,
jl wykonanie USG zakrzepicy 2yt glqbokich,
kJ wykonanie USG tqhic dom6zgowych,
l) wykonanie USG przy l62ku pacjenta.

Wykonawca bqdzie wykonywal zadania okre6lone w umowie makymalnie 160 godzin
miesiqcznie.

2. Zasady udzielania Swiadczeh:
1. Czas oczekiwania na wynik przeprowadzonego badania pilnego nie mo2e przekroczyi
1 godziny, za wyjqtkiem sytuacii wymagajqcych wglqdu do dokumentacji medycznej lub
uzyskania opinii innych specjalist6w.
Po dokonaniu wgl4du do dokumentacji lub uzyskaniu opinii specjalisty Wykonawca
zobowiqzany jest niezwlocznie, Iecz nie p62niej ni2 w terminie 24 go&in w dni robocze
sporzqdzii wynik badania.
2. Czas oczekiwania na wynik przeprowadzonego badania ambuhtoryjnego oraz
phnowego nie mo2e przekroczy( 5 dni roboczych. W synracjach wymagai4cych wgl4du
do dokumentacji medycznej lub uzyskania opinii innych specjalist6w, po dokonaniu tych
czynno6ci, Wykonawca zobowiqzany jest niezwlocznie, bcz nie p62niej ni2 w terminie 24
godzin w dni robocze sporz4dzii wynik badania.

3. Wynagrodzenie: wynagrodzenie brutto za ka|d4 godzing udziehnia Swia&zef
lekarskich oraz za ka2dorazowe wykonanie badanie, zgodnie z zal4cznikiem nr 1a.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany w zal4czniku nr 1a do wniosku.

4. Termin wykonywania czynno6ci: wykonywanie czynno6ci okre6bnych w pkt. 1 co
najmniej 1x w miesiqcu

5. Oznaczenie przedmiotu zam6wienia wg CPY:85120000-5 (uslugi medyczne i podobne)

6. Szczeg6lowe warunki, kt6re bqdq wprowadzone do umowy:
1) Wykonawca zobowi4zuje siq przestrzegai obowi4zujqcych u Zamawia.i4cego zasad
polityki jakosci i polityki srodowiskowej systemu ISO oraz standard6w i procedur
zwiqzanych z akredytacj4 szpitali zamawiajqcego,
2J wykonawca zobowiqzuje siq do zlo2enia o6wia&zenia o posiadanym stahrsie osoby
frzycznei, osoby prawnei lub osoby fizycznei prowadz4cej dzialalnoS6 gos podarczq,,
3J wykonawca nie wykonuje zbcenia w przypadku niemo2liwoSci jego wykonania
w zwiqzku z przyczynami i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 2s czerwca 1999 r.
o Swia&zeniach pieniq2nych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i
macierzyfistwa fzgodnie z aktualnym stanem prawnymJ,
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4) wykonawca mo2e powierzyi uykonanie czynno6ci bqdqcych przedmiotem umowy
osobie trzeciej tylko za zgodq Zamawiajqcego wyra2onE na pi6mie. W razie naruszenie
powy2szego postanowienia zamawiajqcy mo2e odst4pid od umowy ze skutkiem
natychmiastowym,
5) wynagrodzenie brutto bqdzie pomniejszane o zaliczkq na podatek dochodowy, skladkq
na ubezpieczenie zdrowohe oraz tg czqii skladek na ubezpieczenie spoleczne, kt6r4
wedlug obowi4zujqcych przepis6w zbceniobiorca pokrywa z wlasnych Srodk6w w
przypadku zloienia o6wia&zenia, o kt6rym mowa w pkt 2J,

6) wynagrodzenie bqdzie wyplacane wykonawcy na podstawie rachunku wraz
z oswiadczeniem o ibici godzin realizacji umowy - wystawionego zamawiajqcemu przez
wykonawcq - stanowiEcego zalqcznik do zawartei umo\ y, przedlo2onego
zamawiai4cemu w terminie do 3 -go dnia ka2dego miesi4ca kahndarzowego,
nastqpujEcego po miesiqcq za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,
7) dane zawarte w rachunku, bqdq podbgaty weryfikacji i potwierdzeniv przez
zamawiajqcego lub osobq przez niego upowa2nionq. W razie stwierdzenia
nieprawidlowoSci dotyczqcych informacji wykazanych w rachunku lub w wykazie godzin,
wykonawca zobowiqzany.jest do ich niezwlocznego pisemnego wyiaSnienia,
8l za niewla6ciwe lub nieterminowe wykonanie umowy wykonawca zobowiEzany iest do
zaplaty na rzecz zamawiaiqcego kary umownej w wysoko6cl do 30olo do warto6ci
wynagrodzenia okreibnego w umowie. ZamawiajEcy jest uprawniony do potrqcenia kary
umownej naliczanej zgodnie ze zdaniem pierwszym z wynagrodzenia przyslugu)4cego
wykonawcy. W przypadku, gdyby warto6d szkody przewyZszala warto66 naliczonej kary
umownej, zamawiajqcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach
og6lnych prawa cywilnego
9) wynagrodzenie bqdzie przekazylvane na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcq jeden raz w miesiEcu, w terminie do 10-go dnia miesiqca kalendarzowego
nastqpu,4cego po miesi4cg za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,
10J w przypadku nie wykonania umowy w danym miesiqcu kalendarzowym wykonawca
zobowiqzany jest do dostarczenia zamawiaj4cemu oiwiadczenia o nie wykonywaniu
zadai, o kt6rych mowa w ust. 1, potwierdzonego przez zbceniodawcq lub osobg przez
niego upowainion4 w terminie do 3-go dnia ka2dego miesiEca kalendarzowego.

7. Warunki zmiany umowy:
I. Umowa ka2&razowo ulegnie zmianie w przypadku:
1-J zmiany wynagrodzenia w zwiqzku ze zmian4 maksymalnej ib6ci godzin, o kt6rej
mowa w ust.L,
2) zmiany wynagrodzenia w zwi4zku ze zmianq minimalnei stawki godzinowej zgodnie
z Rozporz4&,eniem Rady Ministr6w w sprawie wysoko6ci minimalnego wynagrodzenia
za pracq oraz wysoko6ci minimalnei stawki godzinowej w danym rokq w przypadku gdy
bqdzie ona wy2sza ni2 sEwka godzinowa wynikai4ca z umowy.
3l zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowouremu, wysokoSci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowohe - ie2eli zmiany te bqd4 mialy wplyw na koszty wykonania zam6wienia przez
Wykonawcq

ll. Umowa mo2e ulec zmianie w przypadku:
1) procentowei zmiany wynagrodzenia w stosunku do przeciqbrego miesiqcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiqbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym
kwartab wedlug Obwieszczenia Prezesa Gl6wnego Urzqdu Statystycznego w stosunku do
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roku poprzedniego, obowiqzui4cei od 1 stycznia ka2dego roku kabndarzowego Ewania
umowy.
2) zmiany miesiqcznego wynagrodzenia brutto spowodowanego wzrostem cen za
Swiadczenia zdrowotre w w/w zakresie u Zamawiaj4cego lub na rynku.
3) zmiany wykazanych w zalqczniku nr 2 do wniosku poszczeg6lnych bada6 w zakresie
diagnostyki ultrasonograficznej i radiologicznej.

KRYTERIA OCENY OFERT
Przy dokony'raraniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiai4cy bqdzie stosowa6

rlum:

2.Spos6b obliczania warto6ci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

a) Srednia cena poszczeg6lnych czqSci oferty
Cn x 100 ptk. = C x ranga (4x l5o/o)

Co
gdzie : Cn - najniisza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia

Co - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Do3wiadczenie Wykonawcy
Zamawiajqcy przyzna okre6lon4 liczbq punkt6w
doSwiadczeniu:

na podstawie zaSwiadczenia o

Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny

Srednia cena udzielania
Swiadcze6 zdrowotnych

t5% Wg wzoru

15o/o Wg wzoru

Srednia cena za diagnostykq
ultrasonograficzn4

75o/o Wg wzoru

Srednia cena za badania
tomografii komputerowej

l5o/o

Do5wiadczenie os6b
wyznaczonych do realizacji

zam6wienia

40o/o
Wg wzoru

doSwiadczenie w zakresie diagnostyki
radiobgicznej i ultrasonograficznej, do
potwierdzenia zaSwia&zeniem Poni2ej 2 lat 2-3 lat Powy2ej 3

lat

Punkty przypisane przez zamawiai4cego

0 pkt 50 100

t

!

Srednia cena za diagnostykq
radiologicznq

Wg wzoru



VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY :

1.. 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4
wykluczeniu oraz spelniajq okreSlone przezZamawi{qcego warunki udzialu w
postqpowaniu, dotyczqce:

aJ kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci
zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w,
Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

b] sytuacji ekonomicznej lub finansowe),
ZamawiaiEcy nie okreSlil warunku w rym zakresie.

cJ zdolnoSci technicznej lub zawodowej,
W celu potwierdzenia spelniania w/w warunku, Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca
posiadal:

o wyksztalcenie wy2sze medyczne
o grtul specjalisty w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej
o aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
o aktualny certyfikat powierdzai4cy zdanie egzaminu w dziedzlnie ochrony

radiologiczne) pacienta
r akflralna polisa 0C

2. Zamawiajqcy zastze1a,2e Wykonawca nie mo2e w celu poBvierdzenia spelniania
warunk6w udzialu w postQpowaniu polega( na zdolno6ciach innych podmiot6w.
Tym samym Wykonawca zobowiqzany jest wykaza6 siq spelnieniem ww. warunku
udzialu w postQpowaniu samodzielnie.

VII. PODSTAWY WYKTUCZENIA WYKONAWCoW
Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawc6w zgodnie z
przeslankami art. 24 ust.1 pkt, 12-24 oraz innych w zale2no6ci od rodzaiu przedmiotu
zam6wienia.

VIII, PRZESLANKI ODRZUCENIA OFERT
Ofertq Wykonawcy odrzuca siq je2eli:
1) jej treSi nie odpowiada treSci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu;
2) iej zloircnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencii w rozumieniu przepis6w o

zwalczaniu nieuczciwe) konkurencj i;
3) zawiera ra24co niskq cenQ w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
4) zostala zlozona przez Wykonawcq wykluczonego z udzialu w postqpowaniu o

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

IX. WARUNKT UNTEWAzNIENIA POSTEPOWANIA
Postqpowanie uniewa2nia siq w przypadkach okreilonych w art.93 ustawy Pzp.

X. WYKAZ OSWIADCZEII I DOKUMENT6W, JAKIE POWINIEN ZLO?'YE

WYKONAWCA
1.. Do oferty Wykonawca zobowiqzany jest dolqczyd:

,

Uzyskane punkty x ranga ( 40olo)
Ocena bqdzie sum4 punkt6w uzyskanych za cenq i doSwiadczenie wykonawcy.



aJ o5wiadczenie,2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postqpowania i spelnia
warunki udzialu w postqpowaniu. OSwiadczenie Wykonawca zobowi4zany jest
zloityt zgodnie z wzorami formularzy stanowi4cymi zal4czniki nr Z i 3 wraz z
dokumentami potwierdzajqcymi wymagania okreSlone w pkt. V ogloszenia oraz
o6wiadczenie wykonawcy w zakresie wypelnienia obowi4zk6w informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zal4cznik nr 5J.

bJ dokumenty potwierdzajqce do6wiadczenie Wykonawcy okreslone w rozdz. V, pkt. b.
2. Zamawiajqcy przed udziebniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta

zostala naiwy2ej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5
dni, aktualnych na dzieri zlozenia nastQpuj4cych o6wiadczefi lub dokument6w:

- kopii dypbmu ukoriczenia shrdi6w wy2szych medycznych - potwierdzonej za zgodnoilt
z oryginalem,

- kopii dypbmu specjalizacii w zakresie radiobgii i diagnostyki obrazowej -
potwierdzonych za zgodno(i z oryginalem,

- kopii akbralnego prawa wykonywania zawodu bkarza - potwierdzonej kopi4
dokumenh-r-

- aktualnego certyfikahr potwierdzajqcego zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony
radiobgicznej pacienta - potwierdzonego kopi4 dokumentu.

- aktralnej kopii polisy OC.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 usawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu oSwia&zenia o przynabinoici lub braku przynab2noSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo2eniem
o6wia&zenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powiqzania z inny
wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia - zal4cznik nr 4.

xt. zAsTRzEzENrA ZAMAW|AI .{CEGO:
l. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo:
a) wezwania Wykonawc6w do wyja5nienia treici ofert lub zloionych wraz z ofert4

dokument6w i o6wiadczef we wskazanym terminie;
bJ wezwania wykonawc6w do uzupelnienia zloitonych wraz z ofertq niekompletnych

lub zawierajEcych btqdy dokument6w, oSwiadczeri, pelnomocnictw we wskazanym
terminie;

c) zwr6cenia siq do podmiot\, na rzecz kt6rego uslugi 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 zlo2enie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc.ji;
f) pominiqcia oferty Wykonawcy, kt6ry nie uzupelnil w odpowiedzi na wezwanie

Zamawiajqcego wskazanych w wezwaniu brak6w;
2. JeLeli nie mo2na wybra6 naikorzystnieiszej oferty z uwagi na to, 2e dwie lub wiqcej

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, Zamawiaj4cy
spo6r6d tych ofert wybiera ofertq z najnizs 24 cenE, a jei.eli zostaly zlo2one oferty o
takiej samej cenie, Zamawiai4cy wzywaWykonawc6w, kt6rzy zloiyli te oferry, do
zlo2enia w terminie okreSlonym przez Zamawiaj4cego ofert dodati<owych.
Wykonawcy, skladai4c oferty dodatkowe, nie mog4 zaoferowa6 cen wyLszych niL
zaoferowane w zloaonych ofertach.
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XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJ.qCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEII tUB DOKUMENToW A
TAKZE WYMAGANIA FORMATNE DOTYCZACE SKTADANYCH OSWIADCZET( r
DOKUMENToW

1. W postqpowaniu komunikacja miqdzy ZamawiajEcym a Wykonawcami odbylva siq za
poSrednictwem operatora pocztowego, osobiScie lub przy uZyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej.

2. Ofertq sklada siq pod rygorem niewa2no6ci w formie pisemnej.
3. OSwiadczenia dotyczEce Wykonawcy nale2y zlo2yd w oryginale.
4. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. X.7 , naleiy zloLyt w oryginale lub kopii

poSwiadczonej za zgodno{( z oryginalem..
5. Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym sq skladane wraz z tlumaczeniem na jqzyk

polski.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca moLe zloiy( jedn4 ofertq.
2. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czqSciowych.
3. Zamawiai4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
4. OfertQ stanowi4 wypelniony i podpisany formularz ,,0ferta" stanowiqcy zatqcznik nr 1

oraz oSwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. X ogloszenia.
5. 0ferta powinna by6 podpisana przez osobq upowa2nion4 do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formq reprezentacii Wykonawcy okreSlonE w rejestrze Iub
innym dokumencie, wla6ciwym dla danej formy organizacyinej Wykonawcy albo
przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Oferta powinna byi sporzqdzona w jqzyku polskim, z zachowaniem formy pisemne.i
pod rygorem niewa2noSci.

7. Ofertq nale2y umie6ci6 w zamkniqtej kopercie. Koperta winna byd oznaczona nazw4
(firmqJ i adresem Wykonawcy, zaadresowanE i opisanq nastQpujqco:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAt, ZAM6WIEI(I PUNUCZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZIG, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA USI,UGI SPOI,ECZNE:
Wykonywanie uslug w zakresie diaglostyki radiobgicznei i ulrasonograflcznei

na rzecz pacient6w Zespolu Opieki Zdrowohei w Suchei Beskidzkiei
Nr sprawy: ZOZ.V.070 /DZP /0L/US/20

Nie otwiera6 prz ed 26.O2.2020r. godz. 11:00*

Dostarczy6 do Sekretariatu blok C, I piqtro

*w prVpadku ptiary tetmiw rkladaria oJen nah4, upia aboai4Tuj4E Qkualry) temit

8. Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca mo2e wprowadzii zmiany do
zloi.onei oferty lub wycofat ofertq. OSwiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by6 dorqczone Zamawiaj4cemu na piSmie pod rygorem
niewa2noSci przed uplywem terminu skladania ofert. 06wiadczenia powinny by6
w zamkniqtej kopercie orazby( odpowiednio oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub
,,WYCOFANIE".

)



XIv. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcq w formularzu ,,Oferta"-

zal4cznik nr 1.

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

xv. TERMTN ZWTAZANTA OFERTA
l.Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi4zania ofert4 rozpoczyna

siqwrazz uplywem terminu skladania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego mo2e przedlu2y6 termin

zwi4zania ofert4, z tym ite Zamawiaj4cy moZe tylko raz, co najmniei na 3 dni przed
uplywem terminu zwi4zania ofertq, zwr6ci6 siq do Wykonawc6w o wyra2enie zgody
na przedlu2enie terminu, o kt6rym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dlu2szy
jednak ni2 60 dni.

XVI. WYIASNIENIA TRESCI OGT.OSZENIA O ZAMoWIENIU
Wykonawcy mogq do kofca polowy uplywu wyznaczonego terminu skladania ofert
zloiyi pytania do tre6ci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu na adres e-mail Dzialu
Zam6wief Publicznych. Zamawiaj4cy zamie6ci treSi odpowiedzi na pytania
Wykonawc6w na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl na co najmniej 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert.
Korespondencjq w formie elektronicznei nale2y kierowa6 na adres:

suchabeski zk

xur. WYB6R NAJKORZYSTNIEJSZE| OFERTY
Zamawiajqcy wybiera naikorzystniejsza ofertq, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny lub kosztu i kryteri6w okre3lonych w ogloszeniu.

XVIII. UDZIELENIE ZAMoWIENIA
l.Zamawiajqcy udostqpni na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl.

informacj e dotycz4ce wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.Po udzieleniu zam6wienia Zamawiajqcy przekazuje do publikacji w Biuletynie
Zam6wieri Publicznych ogloszenie o udzieleniu zam6wienia.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 201.6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku
z przewvarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 204.05.201,6, str. 1), dalej ,,RODO", informujg,2e:t 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 0pieki 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 zwi4zanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym
udostqpniona zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. B oiaz art.96

")



ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wief publicznych (Dz. lJ. z
2019 r. poz. 1843J, dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z ari.97 ust. L ustawy Pzp,
przez okres 4lat od dnia zakofczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a
je2eli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy;
obowiEzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwiqzanym z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikaje z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w
spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 R0D0;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. L5 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana

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

osobowych tt;

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

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Le przeBwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych
narusza przepisy R0D0;

nie przysluguje Pani/Panu:
* w zwiEzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e R0D0 prawo do usuniqcia danych

osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 ROD0;

- na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyi podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych iest art. 6 ust. 1 lit, c RODO.
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Ipodpis sporzqdzaj4cego opis) (data i podFii b*I(,lerdza j cego)

' Wyjolnienie: inlormacja w tym zakresie jest Wmqgana, jeieli w odniesieniu do danego odministrotora lub
podmiotu pnetworzajqcego istnieje obowiqzek wyznoczenio inspektorq ochrony danych osobowch.

" Wyjosnlenie: skorzystonie z prawo do sprostowania nie moie skutkowat zmianq wyniku postQpowania

o udzielenie zqmdwienia publicznego ani zmionq postanowiert umowy w zokresle niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie mo,e noruszaC integralnolci protokolu orozjego zolqcznikdw,
"' Wyjqsnlenie! prowo do ogroniczenia przetvlorzonis nie mo zastosowonia w odniesieniu do przechowwanio, w
celu zopewnlenia korzystqniq ze Srodkdw ochrony prawnei lub w celu ochrony prow innei osoby fizycznej lub

prownej, lub z uwqgi na waine wzglgdy interesu publicznego llnii Europeiskiei lub poistwa czlonkowskiego.

D

V:
h

mgr Saotno >recze k




