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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Nowowiejska 27
Warszawa
00-665
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ziemska
Tel.: +48 221165349
E-mail: malgorzata.ziemska@szpitalnowowiejski.pl
Faks: +48 221165355
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalnowowiejski.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie z preliminarzem zakupu
pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”
Numer referencyjny: 5/DZP/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
39130000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów
Szpitalnych” w ilościach i asortymencie, który został szczegółowo określony w załączniku nr 3 do SIWZ
formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia).
Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/
D zawartej w dniu 13 lutego 2017 r. Aneksem Nr 1/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 2/2017 z dnia
29 czerwca 2017 r., Aneksem Nr 3/2017 z dnia 5 października 2017 r. i Aneksem Nr 4/2017 z dnia 29 listopada
2017 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: martabach
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-058921
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 078-173443
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/04/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/06/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 03/07/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/07/2018
Czas lokalny: 10:00

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 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, zwane dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa.
2) w Szpitalu Nowowiejskim powołany został inspektor ochrony danych, e-mail: iod@szpitalnowowiejski.pl ,
telefon: 509 592 457.
3) Uprawnienie do żądania danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia.
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej PZP w
szczególności:
a) przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia poprzez zawarcie umowy,
b) realizacji zawartej umowy;
c) obsługi wynagrodzenia i innych świadczeń;
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów
prawa.
5) Kategoria przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę tj. nazwa
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wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej
- jeżeli dane te zostały przez wykonawcę podane w związku z prowadzonym postępowaniem.
6) 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.
7) Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
a) 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,
b) zgodnie z przepisami ustaw podatkowych przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku podatkowego w
zakresie danych zawartych w umowie i dokumentach księgowych,
c) w przypadku gdy postępowanie objęte było zawartą przez Zamawiającego umową o dofinansowanie, przez
okres trwałości projektu.
8) Obowiązek podania danych osobowych 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.
9) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
10) 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,
11) 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.
Pozostałe szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

