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Ogłoszenie nr 540250023-N-2019 z dnia 20-11-2019 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 624054-N-2019 

Data: 18/11/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Krajowy numer

identyfikacyjny 00028897500000, ul. Banacha  1a, 02-097  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. +48225991701, e-mail zp@spcsk.pl, faks +48225991714. 

Adres strony internetowej (url): https://dzp.spcsk.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom

określonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm. ,

Zamawiający żąda: próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli,

wzorów,programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność

musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; Celem potwierdzenia

spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych w Formularzu wymaganych

warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.1- 2.3 do SIWZ, odpowiednio dla Części

od 1 do 3, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: karty katalogowe producenta lub
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autoryzowanego przedstawiciela producenta, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta

lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych przez

Wykonawcę parametrów technicznych oferowanych urządzeń ze stanem faktycznym, dla których

Zamawiający w ww. Załącznikach określił warunek wskazania producenta, modelu.

Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się wydrukami ze stron internetowych

producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń 

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 r., poz.

1126 ze zm. , Zamawiający żąda: próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków,

modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; Celem

potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych w Formularzu

wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca

zobowiązany jest złożyć: karty katalogowe producenta lub autoryzowanego przedstawiciela

producenta, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego

przedstawiciela producenta, potwierdzające zgodność deklarowanych przez Wykonawcę

parametrów technicznych ze stanem faktycznym, dla których Zamawiający w ww. Załącznikach

określił warunek wskazania producenta, modelu. Zamawiający dopuszcza możliwość

posługiwania się wydrukami ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego

przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6 

W ogłoszeniu jest: Ad. IV.6.4) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na

tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z

ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej

albo 2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez
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ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w

postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej

RODO, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa 1) (dane kontaktowe zawarte zostały w Rozdziale I); 2)

administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować

w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres:

iod@spdsk.edu.pl lub listownie na adres Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dopiskiem

„Inspektor Ochrony Danych”; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana

danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7)

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16

RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; c) na podstawie art. 18 RODO

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z

art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO c) na podstawie art. 21
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RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich

obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych

należą m.in. obowiązki wynikające z RODO , w szczególności obowiązek informacyjny

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od

których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny

wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba

fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 3. Ponadto

Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust.

5 RODO. 4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymienione obowiązki

informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały

przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie

Wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o

wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14

RODO. 5. Mając na uwadze procedowanie powyższych regulacji, Wykonawca zobligowany jest

do złożenia oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, celem wypełnienia przez niego

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

W ogłoszeniu powinno być: Ad. IV.6.4) Zamawiający może unieważnić postępowanie o

udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość

unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o

zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu

ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego

albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym

w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do

składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. Zgodnie z art. 13 ust.

1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej
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RODO, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa 1) (dane kontaktowe zawarte zostały w Rozdziale I); 2)

administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować

w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres:

iod@spdsk.edu.pl lub listownie na adres Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dopiskiem

„Inspektor Ochrony Danych”; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana

danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7)

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16

RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; c) na podstawie art. 18 RODO

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z

art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO c) na podstawie art. 21

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich

obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych

należą m.in. obowiązki wynikające z RODO , w szczególności obowiązek informacyjny

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od
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których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny

wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba

fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 3. Ponadto

Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust.

5 RODO. 4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymienione obowiązki

informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały

przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie

Wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o

wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14

RODO. 5. Mając na uwadze procedowanie powyższych regulacji, Wykonawca zobligowany jest

do złożenia oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, celem wypełnienia przez niego

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 


