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Wałbrzych, 07.06.2018 r.
DZPZ-530-Zp/45/PN-37/18

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę odczynników laboratoryjnych
wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki
ogólnej moczu wraz z zainstalowaniem laboratoryjnej sieci komputerowej i podłączenie
podł
podłą
analizatorów
do tej sieci – Zp/45/PN-37/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść
tre pkt. I SIWZ poprzez dodanie informacji dot. ochrony
danych osobowych (RODO), dodatkowo zmienia treść pkt. I SIWZ poprzez
przez dodanie Załącznika
Zał
nr 6
do SIWZ – dot. oświadczenia
wiadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, ponadto zmienia treść pkt. X SIWZ (zawartość oferty)
poprzez dodatnie dokumentu, który oferta musi
mu zawierać.
1. Rozdział I Przedmiot zamówienia SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:
Kompleksowa dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą
dzier
ą aparatów w zakresie
biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu wraz z
zainstalowaniem laboratoryjnej sieci komputerowej i podłączenie
podł czenie analizatorów do tej sieci.

Główny kod CPV : 33696500-00 – Odczynniki laboratoryjne
Dodatkowe kody CPV :
72700000-7– usługi w zakresie sieci komputerowej
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
zał cznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej jako: SIWZ).
Wzór oferty stanowi załącznik
cznik nr 2 do SIWZ.
Projekty umowy stanowią załączniki
ączniki nr 3 SIWZ.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Oświadczenie
wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie o zamówienie publiczne oraz o braku wydania prawomocnego wyroku sądowego
s
za
wykroczenie na karę ograniczenia wolno
wolności lub grzywny w zakresie określonym
lonym przez Zamawiaj
Zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp stanowi załącznik
zał
nr 5 do SIWZ.
Oświadczenie
wiadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowi
obowiązków
zków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik
zał
nr 6 do SIWZ
Zamawiający może zastosowaćć procedur
procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1Pzp.
Zamawiający
cy nie dopuszcza składanie ofert cz
częściowych.
Zamawiający
cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający
cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający
cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający
cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający
cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post
postępowaniu
powaniu z wyj
wyjątkiem przypadku
opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.
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Zamawiający przewiduje możliwo
wość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązuje
ązuje si
się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jakości
ci w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 dotycz
dotyczącymi
przedmiotu zamówienia i zobowiązuje
zobo
się do realizowania umowy z zachowaniem tych
standardów.
Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej
Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl – BIP w zakładce « System Zarządzania
ądzania Jakością
Jako
».
Informacja dotycząca
ca ochrony danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
zwi
z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
•
•
•

•

•
•

•
•
-

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu
inspektorem ochrony danych osobowych
osobowyc w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda
Sokołowskiego jest Pan Jarosław Golec,
Gole mail: jaroslaw.golec@zdrowie.walbrzych.pl,
jaroslaw.golec@zdrowie.walbrzych.pl tel.
0/74 6489696;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
b
na podstawie
wie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem
ępowaniem
powaniem o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową
dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzier
dzierżawą aparatów w zakresie biochemii,
immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej
ogólnej moczu wraz z
zainstalowaniem laboratoryjnej sieci komputerowej i podłączenie
podł czenie analizatorów do tej
sieci nr Zp//45/PN-37/18
37/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
b
osoby lub podmioty, którym udostępniona
udost
zostanie dokumentacja postępowania
post powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
zamówie publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą
b
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia
zakoń
postępowania
powania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
je
czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek
zek podania przez Pani
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
rednio Pani/Pana dotycz
dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym
okre lonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
konsekwencje niepodania określonych
okre
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
b
podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu
dost
do danych osobowych
owych Pani/Pana dotyczących;
dotycz
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
osobowych
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
dania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem
zastrze
przypadków, o których mowa w art.. 18 ust. 2 RODO**;
RODO
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Urz du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, żee przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
dotyczących narusza przepisy
RODO;
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•
-

nie przysługuje Pani/Panu:
w związku
zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
cia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
wych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
mo skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
zmian postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustaw
ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności
integralno protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
rodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
wa
względy
dy interesu publicznego U
Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

2. Rozdział X SIWZ (Zawartość
(Zawarto oferty) po zmianie otrzymuje brzmienie:
Oferta musi zawierać:
Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik
cznik nr 1 i 2 do SIWZ
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony przez Wykonawcę
Wykonawc w częściach:
- Część I – „Informacje dotyczące
ące postępowania
post
o udzielenie zamówienia oraz instytucji
ucji zamawiającej
zamawiaj
lub podmiotu
zamawiającego”,
- Część
ęść II – „Informacje dotyczące Wykonawcy” – pkt. A, B, C, D,
. Część
Cz
III – „Podstawy wykluczenia” – pkt. A, B, C, D,

2.

- Część IV „Kryteria kwalifikacji”:
– α:: Ogólne oświadczenie
o
dotyczące wszystkich kryteriów
iów kwalifikacji
- Część VI „Oświadczenia końcowe”.
Części
ci i punkty których Zamawiaj
Zamawiający winien nie wypełniać zostały przez Zamawiającego
Zamawiaj
wykreślone.

Z zastrzeżeniem, iż JEDZ musi być
by złożony
ony w formie zgodnej z treścią
treś pkt. VIII do SIWZ
(Pozostałe informacje)
3.

Potwierdzenie wniesienia wadium

4.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
obowi zków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO –
załącznik nr 6 do SIWZ
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3. Załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................................

................................

(pieczątka
tka Wykonawcy)

(miejscowo
miejscowość i data)

Oświadczam, żee wypełniłem obowi
obowiązki
zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
rednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym post
postępowaniu
powaniu.*

.................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

______________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku
zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
ądzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
ni bezpośrednio
rednio jego dotyczących
dotycz
lub zachodzi
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
wyłączenie stosowania obowiązku
zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści
ści oś
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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