
OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU

TYTUT POSTIPOWANTA:
Wykonywanie uslug zwiqzanych utrzymaniem i doskonaleniem systemu

zarz4dzania Srodowiskowego w Zespole Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiei

Zamawiajqcy wyznacza do kontaktowania sig z Wykonawcami:
Dzial Zam6wieri Publicznych-tel :33 -87 2-33 -23

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

III. TERMIN SKLADANIA OFERT
1. Oferty winny byt. zloione w Sekretariacie ZOZ Sucha Beskidzka, blok C Ip.

w terminie do dnia 28.09.2020r. roku, do godziny L0:00.
2. Otwarcie ofert odbQdzie siq w siedzibie Zamawiajqcego w Dziale Zam6wieri

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

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA ORAZ OKRESLENIE WIELKOSCI LUB
ZAKRESU ZAM6WIENIA

l.Uszczeg6lowienie przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest wykonyvuanie uslug zwiqzanych utrzymaniem i
doskonaleniem systemu zarzqdzania Srodowiskowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Suchej Beskidzkiej
l. Szczeg6lowy zakres przedmiotu zam6wienia obejmuje:
a) udziat w aktualizacji polityki Srodowiskowej i przyjqtych cel6w,
b) przeprowadzanie i aktualizowanie identyfikacji aspekt6w Srodowiskowych i ocen
zwi4zanych z nimi wplyw6w,
c) wyznaczanie znaczqcych aspekt6w Srodowiskowych i okreslanie zasad sterowania
operacyinego znacz4cymi aspektami Srodowiskowymi,
dJ identyfikowanie, okre6lanie i aktualizowanie zasad reagowania na mo2liwe sytuacje
niebezpieczne iawarie, mogqce miet wplyw na Srodowisko,
e) okre6lanie i aktualizowanie zasad monitorowania i pomiar6w operacji, zwi4zanych ze
znacz4cymi aspektami 6rodowiskowymi,
fJ wprowadzenie wsp6lnie z pelnomicnikiem ds. zintegrowanego systemu zarz4fuania
jako6ciq i zarz4dzania Srodowiskowego nowych metod i obszar6w podlegajEcych
monitorowaniU

I. ZAMAWTAIACY
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,



gJ przeprowadzanie oceny zgodno6ci z majqcymi zastosowanie wymaganiami prawnymi
i innymi wymaganiami, do kt6rych Zamawiajqcy siq zobowi4zai,
h) nadz6r i dokumentowanie zmian w zidentyfikowanych procesach w ramach zakresu
zar z4dzania 5 rodowis kowe go,

iJ udziat w opracowaniu program6w zarz4dzania 6rodowiskowego i nadz6r nad ich
realizacj4,
jJ udzial w opracowaniu danych do przegl4du kierownictwa,
k) kierowanie i udzial w pracach zespolu ds. ochrony 6rodowiska Zamawiajqcego,
lJ prowadzenie szkoleri wewnqtrznych dh pracownik6w i zleceniobiorc6w
Zamawiaj4cego w zakresie systemu zarzqdzania Srodowiskowego
iJ wykonywanie innych prac zwi4zanych z prac4 zespolu ds. ochorny Srodowiska, a
wynikajqcych z wdro2onego u ZamawiajEcego Zintegrowanego Systemu Zarzq&.ania

f akoSciE i Zarz4dzania Srodowiskowego,
mJ wsp6lpraca z pelnomocnikiem zintegrowanego systemu zarz4dzania jako6ciq i
zarz4&.ania Srodowiskowego oraz kierownikami iednostek organizacyjnych
ZamawiajEcego w zakresie zarz4bania Srodowiskowego,
n) udzial w identyfikowaniu kontekstu zainteresowanych stron i szacowaniu ryzyk
maj4cych wptyw na dzialalnoS6 organizacji w zakresie zarz4dzania 6rodowiskiem.
II. Wykonawca bqdzie wykonywal zadania okreibne w umowie maksymalnie 40 godzin

miesiqcznie.
II[. Wynagrodzenie bqdzie wyplacane w formie miesiqcznego ryczaltu.

2. Oznaczenie przedmiotu zam6wienia wg CPV: 75122000-7
4. Termin wykonywania czynno6ci: bie24ce wykonywanie czynno5ci w siedzibie
Zamawiajqcego.

5. Szczeg6lowe warunki, kt6re bqd4 wprowadzone do umowy:
1) wykonawca zobowi4zuje siQ przestrzegad obowi4zu)4cych u zamawiai4cego zasad
polityki jakosci i polityki Srodowiskowej systemu ISO oraz standard6w i procedur
zwiqzanych z akredytacjE szpitali zamawiaj4cego,
2J wykonawca zobowiqzuje siq do zto2enia oSwiadczenia o posiadanym statrrsie osoby
fizycznej, osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnoS6 gospodarczE,
3) wykonawca nie wykonuje zlecenia w przypadku niemo2liwo6ci jego wykonania
w zwiEzku z przyczynami i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.
o Swiadczeniach pieniq2nych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i
macierzyhstwa (zgodnie z aku.ralnym stanem prawnym] - w przypadku osoby fizycznej
4] wynagrodzenie brutto bqdzie pomniejszane o zaliczkq na podatek dochodowy, skladkq
na ubezpieczenie zdrowohe oraz tg czq{(. skladek na ubezpieczenie spoleczne, kt6r4
wedlug obowiqzuj4cych przepis6w wykonawca pokrywa z wlasnych 6rodk6w w
przypadku zloLenia o6wiadczenia, o kt6rym mowa w pkt 2J,

5J w przypadku zakorlczenia umowy w fakcie danego miesi4ca kalendarzowego, a tak2e
w przypadku usprawiedliwionej niemo2liwoSci wykonylvania umowy w zwi4zku
z przyczynami, o kt6rych mowa w pkt 3J, wynagrodzenie okreSbne w umowie ubgnie
proporcjonalnemu pomniejszeniu - w przypadku osoby fizycznej,
6) wynagrodzenie bqdzie wyplacane wykonawcy na podstawie rachunku wraz
z o6wia&zeniem o ib6ci godzin realizac.ji umowy - wystawionego zamawiaj4cemu przez
wykonawcq - stanowiEcego zal4cznik do zawartej umowy, przedlo2onego
zamawiajqcemu w terminie do 3 -go dnia ka2dego miesiqca kalendarzowego,
nastQpuiAcego po miesiqcu, za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,



7) dane zawarte w rachunku, bqdq podlegaly weryfikacji i potwierdzeni \ przez
zamawiaiEcego lub osobQ przez niego upowa2nionE. W razie stwierdzenia
nieprawidlowoSci dotycz4cych informacji wykazanych w rachunku lub w wykazie godzin,
wykonawca zobowiezany iest do ich niezwlocznego pisemnego wyjaSnienia,
B) Za kaL& naruszenie, niewlaSciwe lub nieterminowe wykonanie umowy Zamawiajqcy
mo2e nalo2yi karq umownq na WykonawcQ w wysokoSci 30 % warto6ci wynagrodzenia
brutto okreSbnego w umowie. Zamawiajqcy jest uprawniony do potr4cenia kary
umownej naliczanej zgodnie ze zdaniem I z wynagrofu.enia przysluguiqcego Wykonawcy.
W przypadku, gdyby wartoSi szkody przewylszyla warto!;i naliczone.j kary umownej,
Zamawiaj4cy )est uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych
prawa cywilnego.
9) wynagrodzenie bqdzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcq jeden raz w miesiqcu, w terminie do 10-go dnia miesi4ca kalendarzowego
nastqpujEcego po miesi4cq za kt6ry wynagrodzenie jest wyplacane,
10J w przypadku nie wykonania umowy w danym miesiqcu kalendarzowym wykonawca
zobowiqzany jest do dostarczenia zamawiaj4cemu o6wia&zenia o nie wykonywaniu
zabiy o kt6rych mowa w ust. 1, potwierdzonego przez zamawiajqcego lub osobq przez
niego upowaZnionE w terminie do 3-go dnia ka2dego miesiqca kabndarzowego.

6. Warunki zmiany umowSr:
I. Umowa ka2dorazowo ubgnie zmianie w przypadku:
1] zmiany wynagrodzenia w zwiqzku ze zmian4 maksymalne.j ib6ci godzin, o kt6rej
mowa w ust.l-,
2) zmiany wynagrodzenia w zwiEzku ze zmianq minimalnej stawki godzinowei zgodnie
z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w w sprawie wysokoSci minimalnego wynagrodzenia
za pracQ oraz wysoko6ci minimalnej stawki godzinowe.j w danym roku, w przypadku gdy
bqdzie ona wy2sza niZ stawka godzinowa wynikai4ca z umowy.
3l zmiany zasad podbgania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowou:emu, wysoko6ci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowou:e - je2eli zmiany te bqdq mialy wplyw na koszty wykonania zam6wienia przez
Wykonawcq

II. Umowa mo2e ulec zmianie w przypadku:
1J procentowej zmiany wynagrodzenia w stosunku do przeciqtrego miesiQcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiQbiorstvv bez wyplat nagr6d z zysku w czwartrn
kwartab wedlug obwieszczenia Prezesa Glownego Urzqdu Statystycznego w stosunku do
roku poprzedniego, obowiqzujAcei od 1 stycznia ka2dego roku kabndarzowego fwania
umowy.
2l zmiany miesigcznego wynagrodzenia brutto przewidzianego przez zamawiajqcego.

V. KRYTERIAOCENYOFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszei oferty Zamawiajqcy bqdzie stosowad
kryterium:

Kryterium ocenv Ranga Spos6b oceny



Cena
600/o Wg wzoru

Doiwiadczenie os6b
skierowanych do realizacji

zam6wienia

40o/o

Wg wzoru

a) Cena oferty - 60%

= C x ranga(60%)
Co

gdzie : Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo6ci zam6wienia
Co - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

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

Zamawiajqcy ptzyzna okre6lon4 liczbq punkt6w na podstawie za3wiadczenia o

doSwiadczeniu:

Uzyskane punkty x ranga ( 40olo)

Ocena bqdzie sumq punkt6w uzyskanych za cenQ i doSwiadczenie wykonawcy.

VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq Wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq

wykluczeniu oraz spelniajE okreSlone przezZamawiajqcego warunki udziatu w
postQpowaniu, dotyczqce:

a) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okre6lone.j dzialalno6ci zawodowej, o ile
wynika to z odrqbnych przepis6w,

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

Zamawiajqcy nie okreilil warunku w tym zakresie.
c] zdolnoSci technicznej lub zawodowej,

S

s
p

zkolenie Audytora Systemu Zarz4dzania
rodowiskowego wg normy EN IS0 14 001:2015,
otwierdzone certyfikatem

TAK NtE

Punkty przypisane ptzez zamawiaj4cego

0

Uczestnictwo w seminarium
Srodowiska przed polami
potwierdzone dokumentem

w zakresie ochrony
elektromagn etycznymi, TAK NIE

Punkty przypisane przez zamawiaj4cego

100

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszcze96lnych kryteri6w.

100

0



. wyksztalcenie: wy2sze o kierunku lub specjalno6ci w zakresie Srodowiska lub
studia podyplomowe w zakresie jakoSci i ochrony Srodowiska

. co najmniei S-lehie do6wia&zenie w pracy zwi4zanei z ochronE Srodowiska w
szpitalu.

2. Zamawiaj4cy zastrzega,2e Wykonawca nie moie w celu potwierdzenia spelniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu polegad na zdolnoSciach innych podmiot6w.
Tym samym Wykonawca zobowi4zany jest wykazai siq spelnieniem ww. warunku
udzialu w postqpowaniu samodzielnie.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWC6W
Z postgpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawc6w zgodnie z
przeslankami art. 24 ust.1 pkt.72-24 oraz innych w zale2no5ci od rodzaju przedmiotu
zam6wienia.

VIII. PRZEST,ANKI ODRZUCENIA OFERT
Ofertq Wykonawcy odrzuca siq je2eli:
1) jej tre66 nie odpowiada tre6ci ninieiszego ogloszenia o zam6wieniu;
2) jej zloi.enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera ra2qco nisk4 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;
6J .jest niewa2na na podstawie odrqbnych przepis6w;

IX. WARUNKI UNIEWAZNIENIA pOSTqPOWANIA
Postqpowanie uniewa2nia siq w przypadkach okre6lonych w art. 93 ustawy Pzp.

x. wyKAz oswrADczErt r DoKUMENT6W, IAKrE POWINIEN ZLOzye
WYKONAWCA

1. Do oferty Wykonawca zobowi4zany .jest dolEczyt:
oSwiadczenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postqpowania i spelnia
warunki udzialu w postqpowaniu. O6wiadczenie Wykonawca zobowiEzany iest zloLyt
zgodnie z wzorami formularzy stanowiqcymi zal4cznik nr 2 i 3.
2. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwyiej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6bzym ni2 5 dni,
aktralnych na dzieri zlo|enia nastqpujqcych o6wiadczeri lub dokument6w:
- kopii dyplomu ukofczenia studi6w wy2szych potr,rrierdzonei za zgodnoSi z oryginalem,
- zaSwiadczenia potwierdzaj4cego do6wiadczenie w pracy zwi4zanej z ochronE
6rodowiska w szpitalu
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o kt6rej mowa w art.86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bqdzie do przekazania
ZamawiajEcemu o6wiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowei, o kt6rei mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloLeniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawit dowody, 2e powi4zania z innym
wykonawcE nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia - zalEcznik nr 4.



xt. zAsTRzEzENrA ZAMAWIAf ,{CEGO:
1. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo:
aJ wezwania Wykonawc6w do wyja6nienia tre6ci ofert lub zlozonych wraz z ofert4

dokument6w i o6wiadczeri we wskazanym terminie;
b] wezwania Wykonawc6w do uzupelnienia zlozonychwraz z ofertq niekompletnych

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

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

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

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

Zamawiajqcego wskazanych w wezwaniu brak6w;
2. Je2eli nie mo2na wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 2e dwie lub wigcej

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofer! ZamawiajEcy
spoir6d tych ofert wybiera ofertq z najniZsz4 cen4, a je2eli zostaly zlo2one oferty o
takiej same.j cenie, Zamawia j4cy wzywa Wykonawc6w, kt6rzy zloiyli te oferty, do
zloienia w terminie okreSIonym przez Zamawiajqcego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, skladajqc oferty dodatkowe, nie mog4 zaoferowad cen wy2szych niZ
zaoferowane w zlo2onych ofertach.

xrr. TNFoRMACIE o sPosoBIE PoRozuMrEwANrA srE ZAMAWTAIACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEI( tUB DOKUMENT6W A
TAKzE WYMAGANTA FORMATNE DOTYCZACE SKT,ADANYCH OSWIADCZET{ r
DOKUMENT6W

1. W postqpowaniu komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbyr,va siq za
poSrednictwem operatora pocztowego, osobi6cie lub przy u2yciu 5rodk6w
komunikacj i elektronicznej.

2. Ofertq sklada siq pod rygorem niewa2no6ci w formie pisemnej.
3. OSwiadczenia dotyczEce Wykonawcy naleLy zloLyt. w oryginale.
4. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. X,! , nale?y zloiyt w oryginale lub kopii

poSwiadczonej za zgodno!;i z oryginalem..
5. Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym sq skladane wraz z tlumaczeniem na jqzyk

polski.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca m oie zloiyt jednq ofertQ.
2. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czqSciowych.
3. Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
4. Ofertq stanowiq wypelniony i podpisany formularz ,,0ferta" stanowiqcy zalqcznik nr 1

oraz oSwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. X ogloszenia.
5. Oferta powinna byi podpisana przez osobq upowa2nion4 do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z form4 reprezentacji Wykonawcy okreSlon4 w rejestrze lub
innym dokumencie, wla6ciwym dla dane.j formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Oferta powinna byi sporz4dzona w jqzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewa2noSci.

7. Ofertq nale2y umieScii w zamkniqtej kopercie. Koperta winna byi oznaczona nazwq



(firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowanq i opisan4 nastqpuj4co:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAL ZAM6WIEI.I PUELICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZK.A, ul. Szpitalna22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA USLUGI SPOLECZNE:
Wykonywanie uslug zwi4zanych utrzymaniem i doskonaleniem systemu

zarzqdzania Srodowiskowego w Zespole Opieki Zdrowotnei w Suchei
Beskidzkiei

Nr sprawy: ZOZ.V.07O /DZP / 04 /US / 20
Nie otwierai przed 28.09.2020r. godz. 11:00+

Dostarczyi do Sekretariatu blok C, I pietro

*w prgpatlfu Vtiary, *miat *ladania ofet tahi wpiai obowitlilljqg (aktaaln! *rnin

B. Przed uptywem terminu skladania ofert Wykonawca moZe wprowadzi6 zmiany do
zloLonei oferty lub wycofai ofertq. OSwiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by6 dorgczone Zamawiaj4cemu na piSmie pod rygorem
niewa2noSci przed uplywem terminu skladania ofert. 0Swiadczenia powinny by6
w zamkniqtej kopercie orazbyt, odpowiednio oznaczenie wyrazem: ,,ZMlANA" Iub
,,WYCOFANIE".

XIV. OPIS SPOSOBU OBTICZENIA CENY
1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawc9 w formularzu ,,Oferta"-

zalqcznik nr 1.

2. Cena winna byi podana w PLN z dokladnoSciq do l grosza, tj. do dw6ch mie)sc po
przecinku.

xv. TERMTN ZWTAZANIA OFERTA
l.Termin zwiqzania ofertE wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi4zania ofertq rozpoczyna

siQ wraz z uplywem terminu skladania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawia.j4cego moZe przedluZyi termin

zwi4zania ofertE, z tym 2e Zamawiajecy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwi4zania ofert4, zwr6ci6 siq do Wykonawc6w o wyra2eni e zgody
na przedlu2enie terminu, o kt6rym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dlu2szy
jednak niZ 60 dni.

xvr. WUASNTENIA TRESCT OGT,OSZENTA O ZAMoWTENTU
Wykonawcy mogE do korica polowy uplywu wyznaczonego terminu skladania ofert
zloiy(. pytania do tre6ci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu na adres e-mail Dzialu
Zam6wiefi Publicznych. Zamawial4cy zamieSci tre6i odpowiedzi na pytania
Wykonawc6w na stronie internetowe.i www.zozsuchabeskidzka.pl na co najmniej 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert.

XVII. WYB6R NAIKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiajqcy wybiera najkorzystniejsza ofertq, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny lub kosztu i kryteri6w okreSlonych w ogloszeniu.



XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO
Zgodnie z art. L3 ust. L i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przetuvarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE [og6lne rozporzEdzenie o ochronie
danychl {Dz.Urz. UE L 119 z 04,05.2016, str. 1J, dalej ,,RODO", informuiq,2e:
I 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 bqdq na podstawie art.6 ust. 1lit. c ROD0 w

celu zwi4zanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym

udostqpniona zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art.8 oraz art.96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z
20L9 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie 2aft.97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4lat od dnia zakofczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a
je2eli czas trwania umowy przekra cza + lata, okres przechowyruania obejmuje caly
czas trwania umowy;

. obowiEzek podania przez PaniEfPana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana
dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp,
zwiEzanym z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre5lonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podeimowane w
spos6b zautomaWzowany, stosowanie do art. 22 RODO;r posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODo prawo dostQpu do danych osobowych Pani/pana

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

osobowych t-;

- na podstawie art. l-8 ROD0 prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przefi/yarzania danych osobowych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **t;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych
narusza przepisy R0DO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zku z art. 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;

XvIII. UDZIELENIE ZAMoWIENIA
l.Zamawiaj4cy udostqpni na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

informacje dotycz4ce wyboru najkorzystnieiszei oferty.
2.Po udzieleniu zam6wienia Zamawiaj4cy przekazuje do publikacji w Biuletynie
Zam6wie6 Publicznych ogloszenie o udzieleniu zam6wienia.



- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw arzania danych
osobowych, gdy2 podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych iest art. 6 ust. 1 lit, c RODO.
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' Wyja'nieniei informocja w tym zakresie jest wymagano, jezeli w odniesieniu do danego odministratoro lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznoczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" WyjqSnienie: skorzystonie z prawo do sprostowonia nie moie skutkowaC zmionq wyniku postQpowonia
o udzielenie zsmiwienio publicznego oni zmianq postanowiefi umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moZe noruszaC integralno'ci protokofu oraz jego zalqcznikdw.
"' Wyjofnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zostosowqniq w odniesieniu do przechowwania, w
celu zapewnienio korzystonio ze irodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fzycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzglQdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paistwo czlonkowskiego.
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