
Ogłoszenie nr 540228035-N-2020 z dnia 16-11-2020 r.  

Bydgoszcz: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 600554-N-2020  

Data: 16/11/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 

92325348000000, ul. ul. Markwarta  42466, 85-015  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, 

państwo Polska, tel. 525 826 252, e-mail przetargi@szpitalmsw.bydgoszcz.pl, faks 

525 826 209.  

Adres strony internetowej (url): www.szpital-msw.bydgoszcz.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-26, godzina: 09:30,  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.3)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w 

dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.4)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.5)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 6. 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: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP WZOZ MSWiA w 

Bydgoszczy, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz telefon: / 052 / 582-62-52, faks: /052/ 

582-62-09; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

jest Pan Ludwik Jagiełłowicz, kontakt: adres e-mail bhp@szpitalmsw.bydgoszcz.pl , telefon 

52 / 58-26-339; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i 

dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: elektrody do pomiaru rzutu 

serca, filtry do respiratora Puritan Bennett 560, igła – motylek, płytki, worki stomijne, 



podkłady chłonne, ręczniki, kocyk do okrycia pacjenta, rękawiczki chirurgiczne i 

diagnostyczne, trokary, akcesoria laparoskopowe, zestawy opatrunkowe, nożyczki 

jednorazowe, akcesoria do elektroterapii, dozownik tlenowy, woda do nawilżania tlenu, 

akcesoria do laparoskopii, taśma kinezjologiczna i. in. - 11/2020, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 4) 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 (tj. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) 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; 6) 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; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) 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; 9) 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; 

10) 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.  

 


