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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Szpital Powiatowy w Chrzanowie Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 628-19-16-916

Adres pocztowy: ul. Topolowa 16

Miejscowość:  Chrzanów Kod pocztowy:  32-500 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Sekcja Zamówień Publicznych,
Szpital Powiatowy w Chrzanowie, II piętro

Tel.: +48 326247034

Osoba do kontaktów:  Jolanta Cyganek

E-mail:  dzp@szpital-chrzanow.pl Faks:  +48 326247021

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpital-chrzanow.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
heparyny drobnocząsteczkowe-4 pakiety

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
104/2018

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_spchrzanow
Dane referencyjne ogłoszenia:   2018-156176   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2018/S 202-460835  z dnia:  19/10/2018  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
15/10/2018  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. Do oferty każdy Wykonawca
musi dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w
formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (zwanego
dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie
z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust.
2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje
zawarte w oświadczeniu stanowić
będą wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie JEDZ
składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to
ma potwierdzać brak podstaw
wykluczenia każdego wykonawcy
wchodzącego w skład zespołu
składającego ofertę wspólną.

Powinno być:

Do oferty należy dołączyć
dokumenty wymagane przez
Zamawiającego:
1) Każdy z Wykonawców
przystępujący do przetargu
zobowiązany jest złożyć ofertę
w formie formularza zgodnie z
przedłożonym przez Zamawiającego
wzorem, stanowiącym załącznik nr 1
do specyfikacji,
2) Wyceniony/e pakiety,
3) Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
4) Dokument lub dokumenty, z
których będzie wynikać uprawnienie
Wykonawcy do podpisywania
oferty np.: pełnomocnictwo do
podpisywania oferty (jeżeli dotyczy),
5) Dowód wpłaty wadium.
3. Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom,
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Dokument JEDZ, Wykonawca składa
w formie elektronicznej zgodnie z
wytycznymi w pkt. XIII SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć
dokumenty wymagane przez
Zamawiającego:
1) Każdy z Wykonawców
przystępujący do przetargu
zobowiązany jest złożyć ofertę
w formie formularza zgodnie z
przedłożonym przez Zamawiającego
wzorem, stanowiącym załącznik nr 1
do specyfikacji,
2) Wyceniony/e pakiety,
3) Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
4) Dokument lub dokumenty, z
których będzie wynikać uprawnienie
Wykonawcy do podpisywania
oferty np.: pełnomocnictwo do
podpisywania oferty (jeżeli dotyczy),
5) Dowód wpłaty wadium.
3. Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu (JEDZ), o którym
mowa w punkcie VI.1. specyfikacji.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której
mowa w art. 86ust. 5 ustawy
Pzp, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
5. Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 dni terminie, aktualnych na

w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu (JEDZ), o którym
mowa w punkcie VI.1. specyfikacji.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której
mowa w art. 86ust. 5 ustawy
Pzp, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
5. Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania,
b) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
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dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania,
b) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3miesiące przed
upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego,
d) odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt. 1 ustawy.
e) zezwolenie na obrót produktami
leczniczymi (odpowiedni dokument)

Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3miesiące przed
upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego,
d) odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt. 1 ustawy.
e) zezwolenie na obrót produktami
leczniczymi (odpowiedni dokument)
lub oświadczenie Wykonawcy, że
ustawy nie nakładają obowiązku
posiadania koncesji, zezwolenia
lub licencji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia:
a) kopia ważnego zezwolenia
Głównego Inspektora
Farmaceutycznego (GIF)
w zakresie prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej, a w
przypadku składania oferty na
leki psychotropowe i odurzające
odpowiednio wymagane zezwolenie,
b) kopia ważnego zezwolenia
Głównego Inspektora
Farmaceutycznego (GIF) na
wytwarzanie produktów leczniczych
jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
c) w przypadku Wykonawcy
prowadzącego skład konsygnacyjny
– zezwolenie na prowadzenie
składu konsygnacyjnego
zawierające uprawnienia przyznane
przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego w zakresie
obrotu produktami leczniczym.
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lub oświadczenie Wykonawcy, że
ustawy nie nakładają obowiązku
posiadania koncesji, zezwolenia
lub licencji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia:
a) kopia ważnego zezwolenia
Głównego Inspektora
Farmaceutycznego (GIF)
w zakresie prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej, a w
przypadku składania oferty na
leki psychotropowe i odurzające
odpowiednio wymagane zezwolenie,
b) kopia ważnego zezwolenia
Głównego Inspektora
Farmaceutycznego (GIF) na
wytwarzanie produktów leczniczych
jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
c) w przypadku Wykonawcy
prowadzącego skład konsygnacyjny
– zezwolenie na prowadzenie
składu konsygnacyjnego
zawierające uprawnienia przyznane
przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego w zakresie
obrotu produktami leczniczym.
f) Oświadczenie – o braku wydania
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo
w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów
potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych
należności
O braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży
oświadczenia, o którym mowa w
rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości,

f) Oświadczenie – o braku wydania
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo
w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów
potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych
należności
O braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży
oświadczenia, o którym mowa w
rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10.5.2018 roku
oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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
4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest: Szpital Powiatowy
w Chrzanowie, ul. Topolowa 16
32-500Chrzanów;
Inspektorem ochrony danych
osobowych w Szpitalu Powiatowym
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zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10.5.2018 roku
oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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
4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest: Szpital Powiatowy
w Chrzanowie, ul. Topolowa 16
32-500Chrzanów;
Inspektorem ochrony danych
osobowych w Szpitalu Powiatowym
w Chrzanowie jest Pan Dawid
Bochenek tel.32 6247025;
Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia
publicznego Dostawa heparyn
drobnocząsteczkowych – sprawa
nr 104/2018 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
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 z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;

w Chrzanowie jest Pan Dawid
Bochenek tel.32 6247025;
Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia
publicznego Dostawa heparyn
drobnocząsteczkowych – sprawa
nr 104/2018 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
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 z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
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 Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/
Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;
− 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 ***;
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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 Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/
Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;
− 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 ***;
− prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,
d lub e RODO prawo do usunięcia
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 jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie
z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp o raznie

− prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,
d lub e RODO prawo do usunięcia
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 jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie
z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp o raznie
może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
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może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2018  (dd/mm/rrrr) - ID:2018-159623
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