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Ogłoszenie nr 500270086-N-2018 z dnia 12-11-2018 r.
Grudziądz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 643558-N-2018
Data: 31/10/2018

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: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
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roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy do magazynu gospodarczego
Zamawiającego filtrów do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych. Filtry kasetowe/działowe klasy G
4 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną o wymiarach: wysokość,
szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 878 Filtry kasetowe klasy G 4
wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną z kołnierzem, ramka o wymiarach:
wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 32 Filtry kieszeniowe
klasy F 5 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną rama o grubości 25 mm,
o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 1311
Filtry kieszeniowe klasy F 7 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną, o
wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 46 Filtry
kieszeniowe klasy F 9 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną o
wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 542 Filtry
kasetowe MULTIPLAN F9 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną klasy z
kołnierzem, ramka o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu
cenowym szt. 24 Filtry absolutne klasy H 13 Heppa wysokość 150 mm separator aluminiowy
wykonane zgodnie z normą PN-EN 1822:2009 lub równoważną , rama o wymiarach: wysokość,
szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 786 3. Opis przedmiotu
zamówienia: 1) Wykonawca winien zaoferować i dostarczyć przedmiot zamówienia nowy,
nieużywany, nieregenerowany i w kategorii pierwszej. 2) Dostarczany przedmiot zamówienia
winien pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i
świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gwarantujące
bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
3) Zaoferowane i dostarczone filtry powinny posiadać ramkę gwarantującą bezpieczną wymianę
filtra, a filtry absolutne powinny posiadać dodatkowo separatory aluminiowe i uszczelki
gwarantujące szczelność przylegania w kanale lub skrzynce nawiewnej. 4) Oferowany przedmiot
zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce i musi spełniać wymogi
określone w normie: PN- EN 1822: 2009 lub równoważnej – dotyczy filtrów absolutnych, ISO
16890:2018 lub równoważnej – dotyczy filtrów kieszeniowych oraz filtrów kasetowych i
kasetowych/działowych. 5) Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna
musi posiadać pozytywną opinię (atest higieniczny) np. PZH. 6) Zaoferowane i dostarczone
wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych
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oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w
warunkach magazynowych. 7) Zaoferowane filtry do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych
muszą spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa wymagane dla tego typu wyrobów
wykorzystywanych w zakładach opieki zdrowotnej. 4. Opis przedmiotu zamówienia wg
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42514310-8 filtry powietrza. 5. W przypadku
wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
normy określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że
rozwiązanie równoważne spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego.
(podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna
art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez porównanie oferowanego rozwiązania równoważnego z
opisanym przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą
informacji o zastosowaniu rozwiązania równoważnego uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje
opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ. 7.
Miejsce realizacji zamówienia: magazyn gospodarczy Zamawiającego ul. Rydygiera 15/17 w
Grudziądzu. 8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, którego termin gwarancji wynosi
co najmniej 12 miesięcy od dnia przyjęcia dostawy. 9. Szczegółowy opis warunków realizacji
przedmiotu zamówienia określają „Ogólne Warunki Umowy”.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy do magazynu
gospodarczego Zamawiającego filtrów do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych. Filtry
kasetowe/działowe klasy G 4 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną o
wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 878
Filtry kasetowe klasy G 4 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną z
kołnierzem, ramka o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu
cenowym szt. 32 Filtry kieszeniowe klasy F 5 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub
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równoważną rama o grubości 25 mm, o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość
określonymi w Formularzu cenowym szt. 1311 Filtry kieszeniowe klasy F 7 wykonane
zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną, o wymiarach: wysokość, szerokość,
głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 46 Filtry kieszeniowe klasy F 9
wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną o wymiarach: wysokość,
szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 542 Filtry kasetowe
MULTIPLAN F9 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną klasy z
kołnierzem, ramka o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w
Formularzu cenowym szt. 24 Filtry absolutne klasy H 13 Heppa wysokość 150 mm i
powyżej wykonany zgodnie z normą PN-EN 1822:2009 lub równoważną , rama o
wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym szt. 786
3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca winien zaoferować i dostarczyć przedmiot
zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany i w kategorii pierwszej. 2) Dostarczany
przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane
prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej gwarantujące bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w
zakresie swego przeznaczenia. 3) Zaoferowane i dostarczone filtry powinny posiadać ramkę
gwarantującą bezpieczną wymianę filtra, a filtry absolutne powinny posiadać dodatkowo
separatory aluminiowe i uszczelki gwarantujące szczelność przylegania w kanale lub
skrzynce nawiewnej. 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu
i do używania w Polsce i musi spełniać wymogi określone w normie: PN- EN 1822: 2009
lub równoważnej – dotyczy filtrów absolutnych, ISO 16890:2018 lub równoważnej –
dotyczy filtrów kieszeniowych oraz filtrów kasetowych i kasetowych/działowych. 5)
Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać
pozytywną opinię (atest higieniczny) np. PZH. 6) Zaoferowane i dostarczone wyroby muszą
być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz
parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w
warunkach magazynowych. 7) Zaoferowane filtry do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych
muszą spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa wymagane dla tego typu wyrobów
wykorzystywanych w zakładach opieki zdrowotnej. 4. Opis przedmiotu zamówienia wg
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42514310-8 filtry powietrza. 5. W przypadku
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wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego,
patentu, pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, normy określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne,
użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
pod warunkiem, że rozwiązanie równoważne spełnia minimalne parametry określone
przez Zamawiającego. (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). 6. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez porównanie
oferowanego rozwiązania równoważnego z opisanym przez Zamawiającego. W przypadku
gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu rozwiązania
równoważnego uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje opis przedmiotu zamówienia
zawarty w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ. 7. Miejsce realizacji
zamówienia: magazyn gospodarczy Zamawiającego ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. 8.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, którego termin gwarancji wynosi co
najmniej 12 miesięcy od dnia przyjęcia dostawy. 9. Szczegółowy opis warunków realizacji
przedmiotu zamówienia określają „Ogólne Warunki Umowy”.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-16, godzina: 12:30, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-19, godzina: 12:30, 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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nie dotyczy Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

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 – Dostawy filtrów do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych" oraz Znak
sprawy: E/1/PN/18 „Nie otwierać przed 16.11.2018 r. godz. 13.00”. Na kopercie
umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy
i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). Brak prawidłowego
oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego otrzymania zwykłej
korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca w tym celu może wydzielić z oferty
dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 ze
zm) oraz złożyć wyjaśnienie z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność
ochrony informacji zastrzeżonych jako „tajemnica przedsiębiorstwa” i jaką wartość
gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla
innych podmiotów. Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej,
zaklejonej kopercie z dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający informuje, że w
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przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP w
zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich
jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIANĘ
OFERTY” przed upływem terminu składania ofert, złożoną według takich samych
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania, o
którym mowa w ust. 8. Koperta oznaczona klauzulą „ZMIANA OFERTY” zostanie
otworzona przy otwieraniu oferty Wykonawcy podczas jawnej sesji otwarcia ofert i
zostanie dołączona do oferty. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu
składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy z załączonym
dokumentem, z którego wynika umocowanie do reprezentacji. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane. Klauzula informacyjna 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:
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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: E/1/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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 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
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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 – Dostawy filtrów do
klimatyzacji i wentylacji szpitalnych" oraz Znak sprawy: E/1/PN/18 „Nie
otwierać przed 19.11.2018 r. godz. 13.00”. Na kopercie umieścić należy w
postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego
adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). Brak prawidłowego
oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego otrzymania
zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
Ustawy. Wykonawca w tym celu może wydzielić z oferty dokumenty
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz.
419 ze zm) oraz złożyć wyjaśnienie z jakich okoliczności i faktów wynika
konieczność ochrony informacji zastrzeżonych jako „tajemnica
przedsiębiorstwa” i jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są
one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów. Dokumenty te
należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z dopiskiem
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„POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”. Brak jednoznacznego
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa mogą
oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający informuje,
że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 90 ustawy
PZP w zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub
dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało
prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca może
wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIANĘ OFERTY”
przed upływem terminu składania ofert, złożoną według takich samych zasad,
jak składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem
postępowania, o którym mowa w ust. 8. Koperta oznaczona klauzulą
„ZMIANA OFERTY” zostanie otworzona przy otwieraniu oferty Wykonawcy
podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zostanie dołączona do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy z załączonym dokumentem, z
którego wynika umocowanie do reprezentacji. Koperty ofert wycofywanych
nie będą otwierane. Klauzula informacyjna 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
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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: E/1/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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 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
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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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