
Ogłoszenie nr 500259685-N-2018 z dnia 29-10-2018 r.

Grudziądz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 635269-N-2018

Data: 15/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Krajowy numer

identyfikacyjny 87029873800000, ul. ul. Rydygiera  15/17, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6413400, e-mail sekretariat.dyrekcja@bieganski.org, faks 56

4621334.

Adres strony internetowej (url): www.przetargi.bieganski.org

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-10-30, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
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W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2018-11-06, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6)

W ogłoszeniu jest: IV.6.6) Informacje dodatkowe: Ofertę należy złożyć w zamkniętej

kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności

jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta

powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: Przetarg nieograniczony – wykonanie

wentylacji i klimatyzacji SOR oraz Znak sprawy: DRE/2/PN/18 „Nie otwierać przed

30.10.2018 r. godz. 12.00”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia

wynikające z nienależytego oznakowania koperty. Wskazane jest, aby Wykonawca umieścił w

kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone,

jeżeli zachodzi taki przypadek. 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), dalej „RODO”, informuję, że:

ADMINISTRATOR Administratorem danych osobowych jest Regionalny Szpital

Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. dr

Ludwika Rydygiera 15/17, wpisany do Rejestru SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

KRS 0000002976 DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 1. Kontakt do administratora danych

osobowych: email: serketariat.dyrekcja@bieganski.org, lub pisemnie na adres siedziby

administratora - 86-300 Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 2. Kontakt do inspektora

ochrony danych osobowych: e-mail: inspektor@bieganski.org lub pisemnie na adres siedziby

administratora 86-300 Grudziądz, ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 56 641 35 79 Z

inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
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danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane

identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego znak sprawy: DRE/2/PN/18. 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 stycznia 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; Informuje, że

dane te mogą być przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez

Administratora Danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. 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.

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.6) Informacje dodatkowe: Ofertę należy złożyć w

zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie

w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia

ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: Przetarg

nieograniczony – wykonanie wentylacji i klimatyzacji SOR oraz Znak sprawy:
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DRE/2/PN/18 „Nie otwierać przed 06.11.2018 r. godz. 12.00”. Zamawiający nie ponosi

odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty.

Wskazane jest, aby Wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną

kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek. 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), dalej „RODO”, informuję, że: ADMINISTRATOR Administratorem

danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława

Biegańskiego w Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, wpisany

do Rejestru SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000002976 DANE

KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 1. Kontakt do administratora danych osobowych:

email: serketariat.dyrekcja@bieganski.org, lub pisemnie na adres siedziby administratora

- 86-300 Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 2. Kontakt do inspektora ochrony

danych osobowych: e-mail: inspektor@bieganski.org lub pisemnie na adres siedziby

administratora 86-300 Grudziądz, ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 56 641 35 79 Z

inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6

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

publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: DRE/2/PN/18. 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

stycznia 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; Informuje, że dane te mogą być przetwarzane w celu

obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych w związku z
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prowadzoną przez niego działalnością. 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.
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