
OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU

TYTUL POSTEPOWANIA:
Wykonywanie uslug zwi4zanych z pozyskiwaniem funduszy zewnqtrznych dla

Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei

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

ZamawiajEcy wyznacza do kontaktowania siq z Wykonawcami:
Dzial Zam6vttefi Publicznych-tel.:33 -87 7-33 -23

II. TRYB POSTEPOWANIA
Postqpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest na podstawie przepis6w
okre6lonych w rozdziale 6,,Zam6wienia na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi"
art. 138 o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych zwanej dalej
,,ustaw4 Pzp".

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

w terminie do dnia 25,11,2020r. roku, do godziny L0:00.
2. Otwarcie ofert odbqdzie siq w siedzibie Zamawiajqcego w Dziale Zam6wief

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

ry. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA ORAZ OKRESLENIE WIELKOSCI LUB
ZAKRESU ZAMoWIENIA

l.Uszczeg6towienie przedmiotu zam6wienia :

Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie uslug zwiqzanych z pozyskiwaniem
funduszy zewnqtrznych na rzecz Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
l. Szczegilowy zakres przedmiotu zam6wienia obejmuje:
1. monitorowanie akualnych nabor6w konkurs6w i Zr6del finansowania projekt6w pod
k4tem mo2liwoSci pozyskania dofinansowania w ramach projekt6w unijnych, grant6w
rzEdowych
i innych Lr6&l zewngtznego finansowania;
2. przygotowywanie wniosk6w o dofinansowanie prolekt6w zgodnie z wytycznymi
i wymaganiami konkursowymi oraz ich weryfikacja pod wzglqdem formalnym i
rachunkowym;
3. obsluga procesu zawierania um6w o dofinansowanie projekt6w;
4. aadzir nad prawidlow4 realizacj4 projekt6w zgodnie z wymogami i wnioskami
o dofinansowanie;
4. rozliczanie projekt6w i ich sprawozdawczoS6;
4. wsp6ldzialanie z innymi jednostkami organizacji w przygotowywaniu wniosk6w
o dofinansowanie;
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I[. Wykonawca bgdzie wykonyrval zadania okre6lone w umowie maks]rmalnie 45 godzin
miesiqcznie.

III. Wynagrodzenie bqdzie wyplacane w formie miesiqcznego ryczaltu.

2. Oznaczenie przedmiotu zam6wienia wg CPV: 853 21000-5
4. Termin wykonywania czynno6ci: regularne wykonywanie czynnoSci okresbnych w ust.
I oraz wg potrzeb Zamawiajacego.

5. Szczeg6lowe warunki, kt6re bqd4 wprowadzone do umowy:
L) wykonawca zobowiEzuje siq przestrzegai obowiqzujqcych u zamawiaj4cego zasad
polityki jako5ci i polityki Srodowiskowej systemu IS0 oraz standard6w i procedur
zwi4zanych z akredytacjq szpitali zamawiaj4cego,
2l wykonawca zobowiqzuje siq do zlo2enia o6wiadczenia o posiadanym statusie osoby
fizycznej, osoby prawnej lub osoby fizyczne.l prowadz4cej dzialalno(6 gospodarcz4,
3) wykonawca nie wykonuje zlecenia w przypadku niemo2}iwo6ci jego wykonania
w zwi4zku z przyczynami i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 czerwca L999 r.

o Swiadczeniach pieniq2nych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i

macierzyflstwa (zgodnie z aktualnym stanem prawnym) - w przypadku osoby fizycznej
4l wynagrodzenie brutto bqdzie pomniejszane o zaliczkq na podatek dochodowy, skladkq
na ubezpieczenie zdrowobre oraz tq czqSC skladek na ubezpieczenie spoleczne, kt6rq
wedlug obowiqzu.iqcych przepisdw wykonawca pokrywa z wlasnych Srodk6w w
przypadku zloienia o6wiadczenia, o kt6rym mowa w pkt 2J,

5) w przypadku zakoficzenia umowy w ffakcie danego miesiqca kalendarzowego, a takZe
w przypadku usprawiedliwionej niemo2liwoSci wykonywania umowy w zwiqzku
z przyczynami, o kt6rych mowa w pkt 3), wynagrodzenie okreShne w umowie ulegnie
proporcjonalnemu pomniejszeniu - w przypadku osoby fizycznej,
6] wynagrodzenie bqdzie wyplacane wykonawcy na podstawie rachunku wraz
z o6wiadczeniem o ib6ci godzin realizac.ji umowy - wystawionego zamawiajqcemu przez
wykonawcq - stanowi4cego zal4cznik do zawartej umo\ ry, przedlo2onego
zamawiaj4cemu w terminie do 3 -go dnia ka2dego miesi4ca kahndarzowego,
nastqpujAcego po miesi4cu, za kt6ry wynagrodzenie jest wypiacane,
7) dane zawarte w rachunku, bqdq podlegaly weryfikacii i potwierdzeniu przez
zamawiaj4cego lub osobq przez niego upowa2nionq. W ruzie stwierdzenia
nieprawidlowoSci dotyczqcych informacji wykazanych w rachunku lub w wykazie godzin,
wykonawca zobowi4zany jest do ich niezwtocznego pisemnego wyjaSnienia,
B) Za ka2de naruszenie, niewla6ciwe lub nieterminowe wykonanie umowy Zamawiaj4cy
moLe naloLy,t karq umown4 na Wykonawcq w wysoko6ci 30 % warto6ci wynagrodzenia
brutto okreibnego w umowie. Zamawiaj4cy jest uprawniony do potrEcenia kary
umownej naliczanej zgodnie ze zdaniem 1 z wynagrodzenia przyslugujEcego Wykonawcy.
W przypadku gdyby warto66 szkody przewy2szyla warto6( naliczonej kary umownej,
Zamawiaj4cy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych
prawa cywilnego.
9] wynagrodzenie bqdzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcq jeden raz w miesiEcu, w terminie do L0-9o dnia miesiqca kahndarzowego
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5. nadz6r nad calo6ci4 projekt6w: opracowaniem a w przypadku realizac.ji pro.jekhr
r6wniei nad iego realizacj4, wskaZnikami produktu i rezultatu;
udzial w spotkaniach, prowadzenie korespondencji, przygotowywanie
zestawieri/wykaz6w/re.jestr6w w tematach dotycz4cych obslugiwanych projekt6w



nastQpujEcego po miesiEcu, za kt6ry wynagrodzenie iest wyplacane,
10J w przypadku nie wykonania umowy w danym miesiqcu kahndarzowym wykonawca
zobowi4zany jest do dostarczenia zamawiajEcemu o6wiadczenia o nie wykonywaniu
zadan, o kt6rych mowa w ust. 1, potwierdzonego przez zamawiaj4cego lub osobq przez
niego upowa2nionq w terminie do 3-go dnia ka2dego miesiEca kalendarzowego.

6. Warunki zmiany umowy;
I. Umowa kaZdorazowo ulegnie zmianie w przypadku:
1.) zmiany wynagrodzenia w zwi4zku ze zfiiar.E maksymalnei ib6ci godzin, o kt6rei
mowa w ust.1,
2) zmiany wynagrodzenia w zwi4zku ze zmianq minimalnej stawki godzinowej zgodnie
z Rozporz4dzeniem Rady Ministr6w w sprawie wysoko6ci minimalnego wynagrodzenia
za ptacq oraz wysokoici minimalnej stawki godzinowej w danym rokq w przypadku gdy
bqdzie ona wyZsza ni2 stawka godzinowa wynikajEca z umowy.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotremu, wysokoSci sEwki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowou:e - je2eli zmiany te bqdE miaty wplyw na koszty wykonania zam6wienia przez
Wykonawcq

II. Umowa mo2e uhc zmianie w przypadku:
1) procentowei zmiany wynagrodzenia w stosunku do przeciqtnego miesiqcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiqbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartrn
kwartale wedlug 0bwieszczenia Prezesa Gownego UrzQdu Satystycznego w stosunku do
roku poprzedniego, obowi4zujqcej od 1 stycznia ka2dego roku kalendarzowego trwania
umowy.
2) zmiany miesiqcznego wynagrodzenia brutto przewidzianego przez zamawiajqcego.

V. KRYTERIAOCENYOFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejs zej oferq Zamawiaj4cy bqdzie stosowai
kryterium:

2.Spos6b obliczania warto6ci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

a) Cena ofefi - 600/o

Cnx L00 Dtk. =Cxran ga[600/o)

Co

gdzie : Cn - najni2sza cena zto2ona w caloSci zam6wienia
Co - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta
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Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny

Cena
Wg wzoru

Do6wiadczenie os6b
skierowanych do realizacii

zam6wienia

40o/o

Wg wzoru

60o/o



Studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne-
potwierdzone dyplomem ukoflczenia studi6w NIE

Punkty przypisane ptzez zamawiaj4cego

100 0

Szkolenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
potwierdzone zaSwiadczeniem TAK NIE

Punkty przypisane przez zamawiaj4cego

100

Do6wiadczenie w opracowywaniu i realizacii program6w
pozyskiwanych ze Srodk6w zewngtrznych, potwierdzone
zaSwiadczeniem

TAK NIE

Punkty przypisane ptzez zamawiajqcego

100 0

b) Do6wiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zam6wienia - 40%o

Zamawiaj4cy przyzna okre6lon4 liczbq punkt6w na podstawie za6wiadczenia o

doSwiadczeniu:

Uzyskane punkty x ranga ( 40%)

VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY :

1. 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq Wykonawcy, kt6rzy nie podlegajE
wykluczeniu oraz spelniaj4 okre6lone przezZamawiajqcego warunki udzialu w
postqpowaniu, dotyczqce:

a) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okre5lonel dzialalnoSci zawodowej, o ile
wynika to z odrqbnych przepis6w,

Zamawialqcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiaj4cy nie okreSli] warunku w tym zakresie.
c) zdolnoSci technicznej lub zawodowej,

. wyksztalcenie v,tyisze

. co najmniej 5-leu:ie do6wiadczenie w pracy w ochronie zdrowia
2. Zamawiaj4cy zastrzega,2e Wykonawca nie moie w celu potwierdzenia spelniania

warunk6w udzialu w postqpowaniu polega6 na zdolno3ciach innych podmiot6w
Tym samym Wykonawca zobowiqzany jest wykaza6 sig spetnieniem ww. warunku
udzialu w postqpowaniu samodzielnie.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWC6W
Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawc6w zgodnie z
przestankami art. 24 ust,1 pkt. L2-24 oraz innych w zale2nosci od rodzaju przedmiotu
zam6wienia.
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0cena bqdzie sum4 punkt6w uzyskanych za ceng i doSwiadczenie wykonawcy.
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VIII. PRZESLANK] ODRZUCENIA OFERT
Ofertq Wykonawcy odrzuca siq je2eli:
LJ jej tre56 nie odpowiada tre5ci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu;
2) jej zloienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3J zawiera ra24co niskq cenq w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
4J zostala zloiona przez Wykonawcg wykluczonego z udzialu w postQpowaniu o

dzielenie zam6wienia;
5) zawiera btqdy w obliczeniu ceny;
6) iest niewa2na na podstawie odrqbnych przepis6w;

IX. WARUNKT UNTEWAZNTENTA POST4POWANTA
Postqpowanie uniewa2nia sig w przypadkach okreSlonych w art.93 ustawy Pzp.

x. wyKAz oswrADczEr( r DoKUMENT6W, IAKrE powINrEN zr,oiYe
WYKONAWCA

1.. Do oferty Wykonawca zobowi4zany jest dolqczyi:
o6wiadczenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postqpowania i spelnia
warunki udzialu w postQpowaniu. 06wiadczenie Wykonawca zobowiqzany jest zloiyt
zgodnie z wzorami formularzy stanowi4cymi zalEcznik nr 2 i 3.

2. Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego ofertr
zostala najwyZej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6bzym ni2 5 dni,

aktualnych na dzieri zlo|enia nastqpuj4cych oSwiadczerl lub dokument6w:
- kopii dyplomu ukoiczenia studi6w wy2szych potwierdzonej zazgodnoiiz oryginalem,
- zaSwiadczenia potwierdzajEcego doSwiadczenie w pracy w ochronie zdrowia
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 usuwy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu o5wiadczenia o przynab2no6ci lub braku przynale2no6ci do tei samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo2eniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawcE nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia - zal4cznik nr 4.

XI. ZASTRZEZENIA ZAMAWIAI{CEGO:
1. Zamawiaj4cy zasttzega sobie prawo:
a] wezwania Wykonawc6w do wyja6nienia treSci ofert lub zloionych wraz z ofert4

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

Iub zawierajqcych blqdy dokument6w, oSwiadczef, petnomocnictw we wskazanym
terminie;

cJ zwr6ceniasiqdo podmiotu, na rzecz kt6rego uslugi bylylub sq wykonl,wane o
informacje lub dokumenty o Wykonawcy i przedmiocie realizacji;

d) zbadania, czy cena danej oferty nie jest raZqco niska,
e) zbadania, czy zloienie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w

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

ZamawiajEcego wskazanych w wezwaniu brak6w;
2. feieli nie mo2na wybra6 naikorzystniejs zej oferq z uwagi na to,2e dwie lub wiqcej



ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert Zamawiajqcy
spo6r6d tych ofert wybiera ofertq z najniiszq cenq, a je2eli zostaly zlo2one oferty o
takiej samei cenie, Zamawia j4cy wzywaWykonawc6w, kt6rzy zloiyli te oferty, do
zlo|enia w terminie okreSlonym przez Zamawiai4cego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, skladajqc oferty dodatkowe, nie mog4 zaoferowai cen wy2szych ni2
zaoferowane w zlo2onych ofertach.

xrr. TNFoRMACIE o sPosoBrE PoRozuMrEwANrA srE zAMAwrAfAcEGo z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEII tUB DOKUMENT6W A
TAKzE WYMAGANTA FORMALNE DOTYCZ,qCE SKLADANYCH OSWTADCZEN r

DOKUMENT6W
1. W postqpowaniu komunikacja miqdzy ZamawiajEcym a Wykonawcami odbywa siq za

po6rednictwem operatora pocztowego, osobi6cie lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacj i elektronicznej.

2. Ofertq sklada siq pod rygorem niewa2no6ci w formie pisemne.l.
3. 0Swiadczenia dotycz4ce Wykonawcy nale2y zlo2y6 w oryginale.
4. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. X.l , naleiy zloLyi w oryginale lub kopii

po6wiadczonej za zgodno6(. z oryginalem..
5. Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym sq skladane wraz z tlumaczeniem na jqzyk

polski.

XIII, OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca moLe zloLyt 1edn4 ofertq.
2. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czq6ciowych.
3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
4. 0fertq stanowi4 wypelniony i podpisany formularz ,,Oferta" stanowiqcy zal4cznik nr 1

oraz oSwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. X ogloszenia.
5. 0ferta powinna byi podpisana przez osobq upowa2nionq do reprezentowania

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

6. Oferta powinna byC sporz4dzona w jgzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewa2noSci.

7. Oferte nale2y umie(ci6 w zamkniqtej kopercie. Koperta winna byi oznaczona nazw4
[firm{ i adresem Wykonawcy, zaadresowanq i opisanq nastqpujAco:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAI, ZAM6WIEN PUSLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA USLUGI SPOLECZNE:

wykonywanie uslug zwiqzanych z pozyskiwaniem funduszy zewnqtrznych dla zespolu
Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei
Nr sprawy: ZOZ.V.O1^O /DZP /05/US/20

Nie otwiera6 przedZS.11,z0z0t. godz. 11:00*

Dostarczyi do Sekretariatu blok C, I piqtro

*w prapadkr 1niary temiar *ladaria ofert rubA Lpirai obopiaqyjaE @ktlatnf) terrin

I

*er Sabfta 
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B. Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca moZe wprowadzii zmiany do
zloionej oferty lub wycofa6 ofertq. O(wiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny byi dorqczone Zamawiajqcemu na pi6mie pod rygorem
niewa2noSci przed uplpvem terminu skladania ofert. 0Swiadczenia powinny byd
w zamkniqtej kopercie orazbyt odpowiednio oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub
,,WryCOFANIE'.

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

zalqcznik nr 1.

2. Cena winna byi podana w PLN z dokladnoSci4 do 1 grosza, tj. do dw6ch miejsc po
przecinku.

xv. TERMIN ZWIAZANTA OFERTA
l.Termin zwi4zania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiqzania ofert4 rozpoczyna

siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie Iub na wniosek Zamawiaj4cego mo2e przedlu2yf termin

zwi4zania ofert4, z tym ie Zamawiaj4cy mo2e tylko raz, co naimniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwi4zania ofertq, zwr6ci(. siq do Wykonawc6w o wyra2enie zgody
na przediu2enie terminu, o kt6rym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dluiszy
jednak ni2 60 dni.

XVI, WY'ASNIENIA TRESCI OGLOSZENIA O ZAM6WIENIU
Wykonawcy mog4 do koflca polowy uplywu wyznaczonego terminu skladania ofert
zloLy(, pytania do tre6ci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu na adres e-mail Dziaiu
Zamdwieh Publicznych. ZamawiajEcy zamie6ci tre3i odpowiedzi na pytania
Wykonawc6w na stronie internetowej www,zozsuchabeskidzka.pl na co najmniei 2 dni
przed uplyr,rrem terminu skladania ofert.

XVII, WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEI OFERTY
Zamawiajqcy wybiera najkorzystnielsza ofertq, kt6ra przedstawia najkorzystnie.jszy
bilans ceny lub kosztu i kryteri6w okre6lonych w ogloszeniu.

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

informacje dotyczqce wyboru naj korzystniejszej oferry,
2.Po udzieleniu zam6wienia Zamawiajqcy przekazuje do publikacji w Biuletynie
Zam6wieri Publicznych ogtoszenie o udzieleniu zam6wienia.

XIX. KLAUZULA INFORMACYINA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO

Zgodnie z art. L3 ust. l- i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ

20L6/679 z dnia 27 kwietnia 20t6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku
z przewvatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE [og6lne rozporzEdzenie o ochronie
danychJ (Dz.Urz. UE L 119 204.05.2076, str. 11, dalej ,,R0D0", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnej w

Suchej Beskidzkiej z siedzib4 w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;



a

inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnei iest Pan
Marek Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art.6 ust. 1lit. c RODO w
celu zwiqzanym 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.8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnta 79 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z
20L9 r. poz.1B43J, dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4lat od dnia zakoflczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a
jeieli czas trwania umowy przekra cza 4 lata, okres przechowyvvania obejmuie caly
czas trwania umowy;
obowiEzek podania przez Pani1/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 wynikaiE z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane w
spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 R0D0;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. L5 R0D0 prawo dostQpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczqcych;

- na podstawie art. 16 R0D0 prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych --;

- na podstawie art. 18 R0D0 prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeLeniem przypadk6w, o kt6rych mowa
w art. 18 ust. 2 R0DO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych 0sobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ie przewvarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych
narusza przepisy R0D0;

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zku 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 R0D0;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyi podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych iest art, 6 ust. 1 lit. c RODO.
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' Wyjainienie: informqcjq w tym zokresie jest wymagqna, je,eli w odniesieniu do danego administotora lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenio inspektora ochrony danych osobowych,

" Wyjd'nieniq skorzystanie z prowa do sprostowaniq nie moie skutkowoi zmianq wyniku postepowania
o udzielenie zamiwieniq publicznego sni zmionq postonowiefi umow w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moLe naruszoA inrcgralnolci protokolu oraz jego zalqcznik6w.
"'Wyjo'nieniet prawo do ograniczenia przetworzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystqnia ze irodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub
prownej, lub z uwagi na woZne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paistwa czlonkowskiego.


