Kraków, dn. 22.06.2018r.

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-7/18
Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa mobilnego przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG wraz z kompletem
akcesoriów”
ZMIANA TREŚCI SIWZ
W związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO), Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie (Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.), dalej PZP, zmienia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie:
1. Formularza oferty (załącznik nr 1A do SIWZ), którego treść uzupełnia się o oświadczenie wymagane od
Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z nowego rozporządzenia o
ochronie
danych
osobowych
(RODO)
–
dodane
zostało
oświadczenie
w pkt.18 formularza.
2. SIWZ, którego treść uzupełnia się o informacje wynikające z nowego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) – dodano pkt. 19 SIWZ, o brzmieniu:
„19. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
19.1. 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”, Zamawiający informuję, że:
19.1.1. Administratorem danych osobowych jest: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św.
Ludwika w Krakowie.
19.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Pani Anna Baliga, z którym można
się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
19.1.2.1.
w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.baliga@mcrd.pl
19.1.2.2.
w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.
19.1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mobilnego przyłóżkowego
cyfrowego aparatu RTG wraz z kompletem akcesoriów” (Nr Sprawy: DZP.271-7/18) prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonym.
19.1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP.
19.1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
19.1.6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
19.1.7. Wykonawca posiada:
19.1.7.1.
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dzieciecyszpital.pl
Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083

Szpital akredytowany

Certyfikat ISO 9001:2008

19.1.7.2.
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przekazanych danych osobowych
(Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
19.1.7.3.
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 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),
19.1.7.4.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie przekazanych danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza
przepisy RODO.
19.1.8. Wykonawcy nie przysługuje:
19.1.8.1.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
19.1.8.2.
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
19.1.8.3.
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zmiany wprowadzone w wyniku modyfiakcji SIWZ zostay uwzględnione w załączniku do ninjszego pisma.

Z poważaniem

Załączniki:
 SIWZ uwzględniająca zmiany
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