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

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

II. TRYB POSTEPOWANTA
Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone )est na podstawie przepis6w
okreSlonych w rozdziale 6,,Zam6wienia na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne ustugi"
art. 138 o ustawy z 29 slycznia 2004 r. - Prawo zam6wief publicznych zwanej dalej
,,ustawE Pzp".

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

w terminie d,o dnia 28,02.20 2 0r. roku, do godziny 10:00.
2. Otwarcie ofert odbqdzie siq w siedzibie Zamawiaj4cego w Dziale Zam6wief

Publicznych w dniu, w kt6rym upllrwa termin skladania ofert, o godzinie 11:00.
3. Otwarcie ofert.jest jawne.

tV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA ORAZ OKRESLENIE WIETKOSCI LUB
ZAKRESU ZAM6WIENIA

l.Uszczeg6lowienie przedmiotu zam6wienia:
I. Przedmiotem zam6wienia jest wykonl,wanie konsultacji w zakresie torakochirurgii na
rzecz pacjent6w leczonych w oddzialach szpitalnych Zespolu Opieki Zdrowotnej w
Suchej Beskidzkiej.

Wykonawca bqdzie wykonywal zadania okre6bne w umowie makymalnie 10 godzin
miesiqcznie.

2. Wynagrofu,enie: ryczalt miesiqczny za wykonanie maksymalnie 6-ciu konsultacji.
Ka2da nastqpna konsulEcja platra osobno.

3. Termin wykonywania czynno5ci: wykonywanie konsultacji co najmniej 2 razy w
miesiqcu w orHzialach Zamawia jqcego.

4. 0znaczenie przedmiohr zam6wienia wg CPV: 85120000-6 (uslugi medyczne i podobne)

5. Szczeg6lowe warunki, kt6re bqdE wprowadzone do umowy:
1) Wykonawca zobowiqzuje siQ przesffzega6 obowiqzuj4cych u Zamawiaj4cego zasad
polityki jako6ci i polityki 5rodowiskowei systemu ISo oraz standardow i procedur

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU

TYTUT POSTQPOWANTA:
Wykonywanie konsultacii w zakresie torakochirurgii na rzecz pacient6w bczonych

w odrt ialach szpitalnych Zespolu Opieki Zdrowourei w Suchei Beski&kiej.
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zwi4zanych z akredytaciE szpitali zamawiaj4cego,
2J wykonawca zobowi4zule siq do zlo2enia o6wia&zenia o posiadanym statusie osoby
fizycznej, osoby prawnei lub osoby fizycznej prowadz4cel dzialatnoS6 gos pocrlcz1,
3l wykonawca nie wykonule zlecenia w przypadku niemo2liwoSci jego wykonania
w zwiqzku z przyczynami i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.
o Swia&zeniach pieniq2nych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i
macierzyistwa fzgodnie z aktualnym stanem prawnymJ,
4J wykonawca mo2e powierzy6 wykonanie czynno6ci bqd4cych przedmiotem umowy
osobie fzeciei tylko za zgod4 ZamawiaiEcego wyra2onq na pi6mie. W razie naruszenie
powyiszego postanowienia zamawiajqcy mo2e odst4pii od umowy ze skutkiem
natychmiastowym,
5) wynagrodzenie brutto bqdzie pomniejszane o zaliczkq na podatek dochodowy, skladkq
na ubezpieczenie zdrowotxe oraz tq czg6t. skladek na ubezpieczenie spoleczne, kt6r4
wedlug obowiqzujqcych przepis6w zbceniobiorca pokrywa z wlasnych Srodk6w w
przypadku zlo2enia o6wia&zenia, o kt6rym mowa w pkt 2),
6J wynagrodzenie bqdzie wyplacane wykonawcy na podstawie rachunku wraz
z oswiadczeniem o ib6ci godzin realizacji umowy - wystawionego zamawiajqcemu przez
wykonawcq - stanowiqcego zal4cznik do zawartej umowy, przedlo2onego
zamawiaj4cemu w terminie do 3 -go dnia ka2dego miesi4ca kabndarzowego
nastqpujecego po miesi4crl za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,
7) dane zawarte w rachunku, bqdq podbgaly weryfikacji i potr,lrierdzeni \ przez
zamawiai4cego lub osobq przez niego upowa2nion4. W razie stwierdzenia
nieprawidlowoSci dotyczqcych informacji wykazanych w rachunku lub w wykazie godzin,
wykonawca zobowi4zany jest do ich niezwlocznego pisemnego wy.jaSnienia,
8J za niewta6ciwe lub nieterminowe wykonanie umowy wykonawca zobowiEzany jest do
zaplaty na rzecz zamawi.aj4cego kary umownej w wysoko6ci b 30o/o do wartoSci
wynagrodzenia okreSlonego w umowie. Zamawiaj4cy jest uprawniony do pot4cenia kary
umownej naliczanej zgodnie ze zdaniem pierwszym z wynagrodzenia przyslugui4cego
wykonawcy. W przypadkq gdyby warto66 szkody przewy iLszala wartoi;i naliczonej kary
umownej, zamawiai4cy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach
og6lnych prawa cywilnego
9l wynagrodzenie bqdzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcq jeden raz w miesi4cu, w terminie do 10-go dnia miesi4ca kabndarzowego
nastQpujEcego po miesiqcq za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,
10J w przypadku nie wykonania umowy w danym miesi4cu kalendarzowym wykonawca
zobowi4zany jest do dostarczenia zamawiaj4cemu oiwia&zenia o nie wykonywaniu
zadafi, o kt6rych mowa w ust. 1, potwierdzonego przez zleceniodawcq lub osobq przez
niego upowa2nionq w terminie do 3-go dnia ka2dego miesi4ca kalendarzowego.

7. Warunki zmiany umowy:
I. Umowa ka2dorazowo ubgnie zmianie w przypadku:
1J zmiany wynagrodzenia w zwiEzku ze zmian4 maksymalnej ibsci godzin, o kt6rej
mowa w ust.1,
2) zmiany wynagrodzenia w zwiqzku ze zmian4 minimalnej stawki godzinowej zgodnie
z Rozporz4dzeniem Rady Minisu6w w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za pracQ oraz wysoko6ci minimalnej stawki godzinowej w danym roku, w przypadku gdy
bqdzie ona wyisza ni2 stawka godzinowa wynikajqca z umowy.
3l zmiany zasad podbgania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowouremu, wysokosci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
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zdrowohe - je2eli zmiany te bqdq mialy wplyw na koszty wykonania zam6wienia przez
Wykonawcq

II. Umowa mo2e ubc zmianie w przypadku:
1) procentowei zmiany wynagrodzenia w stosunku do przeciqhego miesiqcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiqbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym
kwartab wedlug obwieszczenia Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego w stosunku do
roku poprzedniego, obowiEzujqcej od 1 stycznia kaZdego roku kalendarzowego trwania
umowy.
2] zmiany miesiqcznego wynagrodzenia brutto spowodowanego wzrostem cen za
Swiadczenia zdrowou:e w w/w zakresie u Zamawiaj4cego lub na rynku.
3) zmiany wykazanych w zalqczniku nr 2 do wniosku poszczeg6lnych badari w zakresie
diagnostyki ultrasonografi cznej i radiobgicznej.

V, KRYTERIAOCENYOFERT
L. Przy dokonyraraniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawia.jqcy bqdzie stosowai

enum:

2.Spos6b obliczania warto5ci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

a) Cena za ryczalt
Cnx l-00 ptk. = Cxranga (50%J

Co
gdzie : Cn - najniZsza cena zlo2ona w calo6ci zam6wienia

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

b) Cena za l konsultaciq
Cn x 100 ptk. =Cxranga[10%)

Co
gdzie : Cn - najni2sza cena zloZona w calo6ci zam6wienia

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

c) Do3wiadczenie Wykonawcy
Zamawiajqcy przyzta okre6lonE liczbq punkt6w
doSwiadczeniu:

podstawie za6wiadczenia o

Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny

Cena za ryczalt

[6 konsultacjiJ

50o/o Wg wzoru

Cena za 1 konsultacjg
l0o/o Wg wzoru

DoSwiadczenie os6b
wyznaczonych do realizacii

zam6wienia

40o/o

Wgwzoru

na

doSwiadczenie w przeprowadzaniu konsultacji
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torakochirurgicznych Poni2ej 3 lat 3-4 lat Powyiej 4
lat

Punkty przypisane przez zamawiajqcego

0 pkt 100

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

VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY :

1. 0 udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq Wykonawcy, kt6rzy nie podlegal4
wykluczeniu oraz spelnial4 okreSlone przezZamawi{qcego warunki udzialu w
postQpowaniu, dotycz4ce:

a) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci
zawodowe.i, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w,
Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

bJ sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiaj4ry nie okre6lil warunku w tym zakresie.

c) zdolno6ci technicznej lub zawodowej,
W celu potwierdzenia spelniania w/w warunku, Zamawiai4cy wymaga, aby Wykonawca
posiadal:

o wyksztalcenie l.,{yisze medyczne
o tytul specjalisty w zakresie chirurgii klatki piersiowel
. aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
. akhralna polisa 0C

2. Zamawia)qcy zastrzega,2e Wykonawca nie moZe w celu potwierdzenia spelniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu polegad na zdolnoSciach innych podmiot6w.
Tym samym Wykonawca zobowiqzany jest wykaza6 siq spelnieniem ww. warunku
udzialu w postgpowaniu samodzielnie.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCoW
Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawc6w zgodnie z
przeslankami art. 24 ust.1 pkt.1.2-24 oraz innych w zale2no6ci od rodzaju przedmiotu
zam6wienia.

VIII. PRZESLANKI ODRZUCENIA OFERT
0fertq Wykonawcy odrzuca siq ie2eli;
L) jej tre6i nie odpowiada tre6ci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu;
2) iej zloircnie stanowi czyn nieuczciwel konkurencji w rozumieniu przepis6w o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencj i;
3] zawiera ra2qco niskq cenQ w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
4] zostala zlo2ona przez Wykonawcq wykluczonego z udzialu w postqpowaniu o

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

rx. WARUNKT UNTEWAZNTENTA POSTEPOWANTA
Postqpowanie uniewa2nia siq w przypadkach okre6lonych w art.93 ustawy pzp.
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x. WYKAZ OSWTADCZET( r DOKUMENT6W, fAKtE POWTNTEN ZLOzye
WYKONAWCA

1. Do oferty Wykonawca zobowiqzany jest dolEczy6:
aJ o6wiadczenie,2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postqpowania i spelnia

warunki udzialu w postqpowaniu. 06wiadczenie Wykonawca zobowi4zany jest
zloiyi zgodnie z wzorami formularzy stanowiqcymi zal4czniki nr 2 i 3 wraz z
dokumentami potwierdzajEcymi wymagania okreSlone w pkt. V ogloszenia oraz
oSwiadczenie wykonawcy w zakresie wypelnienia obowiqzk6w informacyinych
przewidzianych w art. 13 lub art. l-4 RODO [zal4cznik nr 5).

b) dokumenty potwierdzaj4ce doSwiadczenie Wykonawcy okreSlone w rozdz. V, pkt. b.
2. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta

zostala najwy2ej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie kr6bzym ni2 5
dni, aktualnych na dzieri zloienia nastqpujqcych o6wia&zeri lub dokument6w:

- kopii dypbmu ukoriczenia sudi6w wy2szych medycznych - potwierdzonej za zgodnoit.
z oryginalem,

- kopii dypbmu specjalizac)i w zakresie chirurgii klatki piersiowei -

potwierdzonych za zgodnoi(. z oryginatem,
- kopii aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza - potwierdzonej kopiq

dokumenu,-r"
- aktualnej kopii polisy 0C.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informac.ji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu oSwiadczenia o przynab2noSci lub braku przynab2noSci do tej samej
grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o5wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powiqzania z inny
wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udziebnie
zam6wienia - zal4cznik nr 4.

xr. zAsTRzEzENrA ZAMAWTAf {CEGO:
1. Zamawia.jqcy zastrzega sobie prawo:
a) wezwania Wykonawc6w do wyja3nienia tre(ci ofert lub zloionych wraz z ofert4

dokument6w i oSwiadczeri we wskazanym terminie;
b) wezwania Wykonawc6w do uzupelnienia zlo2onych wraz z ofertE niekompletnych

lub zawieraj4cych blqdy dokument6w, oSwiadczei, pelnomocnictw we wskazanym
terminie;

cJ zwr6cenia siq do podmiotu, na rzecz kt6rego uslugi byty lub s4 wykonywane o
informacje lub dokumenty o Wykonawcy i przedmiocie realizacji;

dJ zbadania, czy cena danej oferty nie jest ra2qco niska,
eJ zbadania, czy zloienie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencii w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

Q pominiqcia oferty Wykonawcy, kt6ry nie uzupelnil w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajqcego wskazanych w wezwaniu brak6w;

2. JeLeli nie mo2na wybrad najkorzystnieiszej oferty z uwagi na to, Ze dwie lub wiqcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, Zamawiai4cy
spo6r6d tych ofert wybiera ofertQ z najni2sz.4cenq, a jeZeli zostaly zlozone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiai4cy wzywa Wykonawc6w, kt6rzy zloLyli te oferty, do
zloZenia w terminie okreSlonym przez Zamawiajqcego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, skladaj4c oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowai cen wy2szych ni2

h
D::a

Kie
:_ , ail

rng: Sa b ina Steczek



zaoferowane w zloionych ofertach.

xll. TNFoRMACJE O SPOSOBTE pOROZUMTEWANTA Sr[ ZAMAWTATACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEIT LUB DOKUMENT6W A
TAKZE WYMAGANTA FORMALNE DOTYCZ.4CE SKTADANYCH OSWTADCZEilT I
DOKUMENT6W

1. W postqpowaniu komunikacja miQdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa sig za
poSrednictwem operatora pocztowego, osobiScie lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej.

2. Ofertq sklada siq pod rygorem niewa2noSci w formie pisemnej.
3. 06wiadczenia dotycz4ce Wykonawcy nale2y zloiyt. w oryginale.
4. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. X.L , naleiy zloiy6 w oryginale lub kopii

poSwiadczonej za zgodno!;t. z oryginalem..
5. Dokumenty sporzEdzone w jqzyku obcym s4 skladane wraz z thtmaczeniem na jqzyk

polski.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.. Wykonawca moLe zloLyi jednq ofertq.
2. ZamawiajEcy nie dopuszcza sktadania ofert czqSciowych.
3. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
4. OfertQ stanowi4 wypelniony i podpisany formularz ,,Oferta" stanowiqcy zalAcznik nr 1

oraz oSwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. X ogloszenia.
5. Oferta powinna by6 podpisana przez osobq upowa2nionq do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formq reprezentac.ji Wykonawcy okreSlonq w rejestrze Iub
innym dokumencie, wlaSciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Oferta powinna byt sporzqdzona w.jgzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewa2no6ci.

7. Ofertq nale2y umieScii w zamknigtei kopercie. Koperta winna by6 oznaczona nazwq
[firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowanq i opisan4 nastqpuj4co:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNE]

DZIAI. ZAMIWIEI.I PUSLICZNVCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTQPOWANTU NA USt UGT SpOT,ECZNE:
Wykonywanie konsultacji w zakresie torakochirurgii na rzecz pacient6w

Zespolu Opieki Zdrowohei w Suchei Beskidzkiej
Nr sprawy: ZOZ.V.07O /DZP /02/US/20

Nie otwierai prz ed 28.O2.2O2Or, godz. 11:00*

D osta i do Sekretariatu blok C, I I

*w prapadfu ywiary *rtltta *ladatia olet ttah4t wpial obowi4qlj4g (ahfulttj *tnitt
8. Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca moZe wprowadzid zmiany do

zloLonej oferty tub wycofai ofertq. 06wiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny byi dorqczone Zamawiaj4cemu na pi6mie pod rygorem
niewainoSci przed uptywem terminu skladania ofert. 0swiadczenia powinny by6
w zamkniqtej kopercie orazbyt. odpowiednio oznaczenie Wrazem: ,,ZMIANA,'lub
,,WYCOFANIE'.
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xv. TERMTN ZWT.4ZANTA OFERT^4
l.Termin zwi4zania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiqzania ofert4 rozpoczyna

siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj4cego mo2e przedlu2y6 termin

zwiqzania ofertq, z tym ze Zamawiaj4cy mo2e tylko raz, co naimniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwi4zania ofertq, zwr6ci6 siq do Wykonawc6w o wyra2eni e zgody
na przedluZenie terminu, o kt6rym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dlu2szy
jednak ni2 60 dni.

xvr. wylAsNrENrA TREscr ocLoszENrA o zAM6wrENru
Wykonawcy mogq do korica polowy uplywu wyznaczonego terminu skladania ofert
zlo2yi pytania do tre6ci ninieiszego ogloszenia o zam6wieniu na adres e-mail Dzialu
Zam6wieri Publicznych. Zamawiajqcy zamie6ci tre6i odpowiedzi na pytania
Wykonawc6w na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl na co nalmniej 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert.
Korespondencjq w formie elektronicznei naleLy kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

XVII. WYBOR NAJKORZYSTNIEISZEI OFERTY
Zamawiajqcy wybiera najkorzystniejsza ofertq, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny lub kosztu i kryteri6w okre6lonych w ogloszeniu.

XVIIt. UDZIELENIE ZAM6WIENIA
l.Zamawiajqcy udostqpni na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

informacie dotycz4ce wyboru najkorzystniejszej oferty.
Z.Po udzieleniu zam6wienia ZamawiajEcy przekazuje do publikacji w Biuletynie
Zam6wieri Publicznych ogloszenie o udzieleniu zam6wienia.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIEART. 13 RODO

Zgodnie z art. t3 ust. 1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ

2076/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku
z przelltvarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplyvrzu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [og6lne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 204.05.2076, str. 1), dalei ,,RODO", informu)q,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 Zdrowotnei iest Pan

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

celu zwiqzanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

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

zalqcznik nr 1..

2. Cena winna by6 podana w PLN z dokladnoSciq do 1 grosza, tj, do dw6ch miejsc po
przecinku.
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odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym
udostqpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. tJ. z
2019 r. poz. 1843), dale) ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie zart.gT ust. L ustawy Pzp,
przez okres 4lat od dnia zakoficzenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a
je2eli czas trwania umowy przekra cza 4lata, okres przechowywania obejmu.je caty
czas trwania umo\ ry;
obowiqzek podania przez PaniqfPana danych osobowych bezpo6rednio Pani/pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy pzp,
zwiqzanym z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;
konseloarencie niepodania okreSlonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane w
spos6b zautomaLyzowany, stosowanie do art. 22 R0D0;
posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 R0D0 prawo dostQpu do danych osobowych Pani/Pana

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

osobowych --;

- na podstawie art. 18 R0D0 prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeaeniem przypadk6w, o kt6rych mowa
w art. 18 ust. 2 ROD0 ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych 0sobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Le przetwarzanie danych osobowych Pani/pana dotyczEcych
narusza przepisy ROD0;

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiEzku z art. 17 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. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyi podstawq prawn4 przetwarzania pani/pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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'wyialnienie: informocja w tym zakresie jest wymaganq jeieli w odniesieniu do danego administrqtoro lub
podmiotu przetwarzojqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony donych osobowych.

" wyjalnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowat zmianq wyniku postQpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgoinym z urirrq'brp org
nie moze naruszaC integralnoici protokolu oraz jego zalqcznik'w.
"' .Wyiainienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie mo zastosowania w odniesieniu do przechow)/wonia, w
celu zapewnienia korzystonia ze *odkdw ochrony prawnej rub w ceru ochrony prow innej osoby fiiycznej lub
prawnei, lub z uurogi na waine wzgledy interesu publicznego lJnii Europejskiej tulb pa,istwa cziont oii*iigo. '
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