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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94311-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poddębice: Materiały medyczne
2020/S 040-094311

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: „Poddębickie Centrum Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 16
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL714
Kod pocztowy: 99-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Kępińska
E-mail: zamowienia@nzozpcz.pl 
Tel.:  +48 438288235
Faks:  +48 438288255
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nzozpcz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.nzozpcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawy materiałów szewnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
Numer referencyjny: PCZ/ZP/3331/2/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33140000

mailto:zamowienia@nzozpcz.pl
www.nzozpcz.pl
www.nzozpcz.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów szewnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia”
Sp. z o.o., z podziałem na 3 pakiety w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ –
Formularz asortymentowo-cenowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu
asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta może obejmować całość przedmiotu
zamówienia lub wybrane części – pakiety, a jeżeli pakiet obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej
ważności w tym pakiecie musi być złożona na wszystkie jej pozycje. Zamówienie zostało podzielone na 3
pakiety.
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka syntetyczna, monofilament wchłanialny, siła podtrzymywania 50–70 % w ciągu 28 dni, całkowity okres
wchłaniania 210 dni
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Igła, Przekrój igły, Długość nitki, Ilość saszetek;
1., 1, 30, 1/2 koła, okrągła, wzmocniona, pogrubiona, 75, 360;
Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie próbek oraz katalogów, opisów, folderów, materiałów
informacyjnych w celu potwierdzenia zgodności oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SIWZ.
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w ww. pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie ww. próbek:
1. trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą;
2. wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się;
3. wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie;
4. ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek;
5. bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem;
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6. brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
— cena: 95 %,
— termin płatności: 5 %.
Wadium: 65,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Taśmy do leczenia nietrzymania moczu.
1. Taśma do nietrzymania moczu, do przejścia zasłonowego. Metoda zakładania inside-outside (nazywane
też zasłonowymi taśmami podcewnikowymi do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu). Parametry taśmy:
polipropylen niewchłanialny, monofilament o wymiarach 1,1 cm x 45 cm, cięta laserowo, wielkość porów
powyżej 100 mikronów. Taśma umieszczona w plastikowej osłonie. Taśma umieszczona pomiędzy 2 osłonami
trokaru zespolonymi z taśmą i osłoną taśmy. Trokary jednorazowe – prowadnice stal nierdzewna z rączką
profilowaną do przejścia zasłonowego metodą inside-outside, umieszczone w plastikowej osłonce. szt. 40
Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie katalogów, opisów, folderów, materiałów informacyjnych w
celu potwierdzenia zgodności oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
— cena: 95 %,
— termin płatności: 5 %.
Wadium: 1 036,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Taśma niewchłanialna, poliestrowa.
1. Taśma niewchłanialna, poliestrowa. Długość igły 2x48 mm, 1/2 koła, wzmocniona grubość taśmy 5 mm,
długość 40 cm saszetek 12.
Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie katalogów, opisów, folderów, materiałów informacyjnych w
celu potwierdzenia zgodności oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
— cena: 95 %,
— termin płatności: 5 %.
Wadium: 17,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie doprecyzowuje warunku. W tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach tego warunku
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie doprecyzowuje warunku. W tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach tego warunku
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp w stosunku
do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i
2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
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majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i
2491 oraz 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie doprecyzowuje warunku. W tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach tego warunku
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ).
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca załącza do oferty oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3 do SIWZ – aktualne na dzień składania ofert.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, złoży w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP,
lub poczty elektronicznej e-mail na adres Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na
dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 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;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) odpis 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekaże 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. Ww. oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ww. oświadczenie
należy złożyć za pomocą platformy ePUAP lub poczty elektronicznej e-mail na adres Zamawiającego – w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku podmiotów wspólnie
ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, złoży w postaci elektronicznej za pomocą
platformy ePUAP, lub poczty elektronicznej e-mail na adres Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni,
następujące dokumenty:
1) Katalogi, opisy, foldery, materiały informacyjne w języku polskim w celu potwierdzenia zgodności
oferowanych materiałów szewnych z wymaganiami określonymi w pakietach nr 1–3 w Formularzu
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asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów
bezwzględnie wymaganych.
Jeżeli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem
tłumaczenie na język polski. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pakietów i pozycji
dotyczą.
2) Bezpłatne próbki dotyczące pakietu nr 1 w ilościach podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym –
Załącznik nr 2 do SIWZ, celem oceny zgodności parametrów oferowanych wyrobów z wymaganymi przez
Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający sprawdzi czy próbki spełniają wymagania opisane
w pakiecie nr 1 formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga
oznaczenia każdej próbki numerem pakietu oraz pozycji pakietu której dotyczy.
5. Informacje dotyczące wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy
siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały
opisane w treści SIWZ.
6. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium na te
pakiety zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
7. Kwoty wadium dla każdego pakietu zamówienia określone są w załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiącym
formularz asortymentowo-cenowy oraz w tabeli poniżej:
Numer pakietu – Kwota wadium
— pakiet nr 1 – 65,00 PLN,
— pakiet nr 2 – 1036,00 PLN,
— pakiet nr 3 – 17,00 PLN,
Razem: 1 118,00 PLN.
Łączna kwota wadium na wszystkie pakiety wynosi: 1 118,00 PLN.
Cd. informacji dotyczących wadium znajduje się w SIWZ.
Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SIWZ!

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/03/2020
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Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, POLSKA, budynek
administracji, I piętro,w pokoju nr 15
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wszyscy zainteresowani

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ad. IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Termin związania ofertą liczony zgodnie z
ustawą Pzp 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SIWZ.
Opis sposobu przygotowania oferty jest określony w SIWZ.
Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119. z 4.5.2016 r.), dalej RODO, Zarząd Spółki
PCZ informuje:
1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach (99-200), ul. Mickiewicza nr
16, POLSKA (dalej Administrator);
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: sekretariat@nzozpcz.pl  lub na adres pocztowy
Administratora;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy materiałów szewnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia”
Sp. z o.o. w Poddębicach” (numer postępowania PCZ/ZP/3331/2/2020);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa; w tym na podstawie ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(dalej ustawa Pzp);

mailto:sekretariat@nzozpcz.pl
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5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania liczy się od dnia zakończenia czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez uczestnika postępowania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają wprost z ustawy Pzp;
7. uczestnikowi postępowania przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania kopii swoich danych
osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia
danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
8. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie
będą przekazywane do państw trzecich.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2020
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