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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul Sobieskiego 45, 32-650 Kęty 

 

Procedura postępowania konkursowego prowadzona będzie na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2022, poz. 633 ze zm.) oraz art. 140, art. 

141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art.154 

ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych ( Dz. U. z 2022 poz. 2561 ze zm.). 

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem niniejszego konkursu ofert jest wykonanie na rzecz Zamawiającego 

świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych określonych w Załączniku 

nr 2 do niniejszych SWKO. 

2. Kod świadczeń stanowiących przedmiot konkursu zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 

Zamówień określonym w Rozporządzeniu (WE) nr  2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85145000-7 – 

usługi świadczone przez laboratoria medyczne. 

3. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń będących przedmiotem konkursu określa 

wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszych SWKO. 

 

II. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM 

1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 26 Ustawy o 

działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. 2022, poz. 633). 

2. Zakres udzielanych przez Oferenta świadczeń zdrowotnych określony we wpisie do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą musi odpowiadać zakresowi 

objętemu konkursem. 

3. Oferent powinien dysponować personelem z uprawnieniami wymaganymi do 

wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym, jak 

również powinien dysponować odpowiednimi warunkami lokalowymi oraz sprzętem 

i aparaturą medyczną spełniającymi wymogi określone w obowiązujących przepisach 

prawa. 

4. Badania powinny być wykonywane przy użyciu materiałów i odczynników 

dopuszczonych do obrotu  i spełniających wymagania określone w przepisach 

szczegółowych. 

5. Oferent zobowiązany jest spełniać wymagania właściwe dla rodzaju oferowanych 

usług określone w wydanych przez MZ oraz NFZ przepisach dotyczących warunków 

realizacji świadczeń diagnostycznych, jak również w innych aktach prawnych 

regulujących kwestie wykonywania działalności w zakresie składanej oferty. 



6. Laboratorium Oferenta wykonujące badania laboratoryjne winno być wpisane do 

ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. 

7. Dostępność do badań laboratoryjnych od poniedziałku do piątku. 

8. Transport materiałów do badań laboratoryjnych na koszt Oferenta. 

9. Transport wyników na koszt Oferenta. 

10. Dostępność wyników badań wykonanych u Oferenta drogą elektroniczną. 

11. Przygotowanie przez Oferenta procedury transportu materiału do badań 

laboratoryjnych. 

12. Dostarczenie wyników badań w ciągu 24 godz. od przekazania materiału lub w 

terminie wynikającym z procedur laboratoryjnych Oferenta. 

 

III. CZAS TRWANIA UMOWY 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia zawarcia do 31 grudnia 2024 r.  

 

IV. WYMOGI FORMALNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie każdej z nich.  

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzach załączonych do 

niniejszych SWKO (bez modyfikowania formularzy) oraz podpisana przez osobę(y) 

uprawnioną (e) do reprezentowania Oferenta ( każda strona oferty winna być 

podpisana  oraz opatrzona imienną pieczęcią osoby uprawnionej do 

reprezentowania  Oferenta). 

3.  Wszelkie poprawki lub zmiany w składanym tekście ofert muszą być parafowane 

przez osobę  podpisującą ofertę. 

4.  Kompletna oferta musi zawierać wszystkie niżej wymienione załączniki: 

- formularz ofertowy, według załącznika nr 1 do SWKO, 

- ofertę cenową, według załącznika nr 2 SWKO, 

- oświadczenie, według załącznika nr 3 do SWKO, 

- oświadczenie o spełnianiu wymogów określanych w warunkach konkursu dla 

świadczeń objętych postępowaniem, według załącznika nr 4 do SWKO, 

- uwierzytelnioną kopię polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia z 

tytułu odpowiedzialności cywilnej oferenta lub oświadczenie Oferenta, że najpóźniej 

w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu kopię przedmiotowego 

dokumentu, według załącznika nr 5 do SWKO, 

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z 

Krajowego Rejestru Sądowego, 

- Uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez 

Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych lub oświadczenie Oferenta, że 

laboratorium wpisane jest do ewidencji Rady Diagnostów Laboratoryjnych ze 

wskazaniem numeru wpisu (jeśli dotyczy), 

- certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych usług, 

- harmonogram wykonywania badań – załącznik nr 6 do SWKO, 

- pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (jeśli ofertę podpisuje Pełnomocnik). 

5. Dokumenty załączone do formularza oferty winny być złożone w oryginałach bądź 

kopiach uwierzytelnionych przez osobę(y) uprawnioną  do reprezentacji Oferenta za 

ich zgodność z oryginałem. 

6. Oferenci ponoszą wszystkie koszy związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. 

Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę . Zmiana oferty 



następuje poprzez złożenie nowej oferty zawierającej zmiany i uzupełnionej o 

adnotację o wycofaniu oferty złożonej wcześniej. Wycofanie oferty następuje 

poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego o tym fakcie. Zmiana lub wycofanie 

oferty może nastąpić nie później niż przed terminem składania ofert. 

7. Oferent może wskazać, które informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorcy, poprzez załączenie stosownego oświadczenia ( w oświadczeniu 

należy wskazać numery stron lub numery załączników podlegających zastrzeżeniu). 

 

V. POZOSTAŁE WARUNKI 

1. Proponowane ceny wykonywania badań powinny być wyrażone w złotych polskich 

(PLN)jako ceny brutto. Ponadto każda wskazana w ofercie cena powinna być ceną 

kompletną i ostateczną – uwzględniając wszelkie rabaty i dodatkowe koszty. 

2. Oferent gwarantuje niezmienność cen w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów: 

 
 

Lp. 

 
 

Kryterium 

 
 

Opis 

Ilość 
punktów 

jakie można 
otrzymać  za 

kryterium 

 
1. 

 
JAKOŚĆ 

Posiadanie certyfikatu/certyfikatów 
potwierdzających udział Oferenta w kontroli 

zewnątrz laboratoryjnej w zakresie badań 
objętych składaną ofertą 

 
10 pkt  

 
2. 
 

 
ODLEGŁOŚĆ 

 
Do 50 km 

 
10 pkt 

 
3. 

 
TERMIN PŁATNOŚCI 

 
30 dni – 10 pkt, 14 dni – 5 pkt, 7 dni – 1 pkt 

 
10 pkt 

 
4. 

 
CENA 

Kryterium CENA wyliczone będzie według wzoru: 
 

R1xWmin 
                         C =  -------------------- 

Wb 
 

Wmin – wartość oferty najtańszej 
Wb – wartość oferty badanej 
R1 – waga punktowa kryterium 

 

 
 
 
 
 

70 pkt 

 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ofert, która uzyska najwięcej punktów. 

 

4. W przypadku złożenia przez Oferentów ofert w tej samej cenie oraz uzyskania takiej 

samej liczby punktów w zakresie pozostałych kryteriów, Komisja Konkursowa wezwie 

takich oferentów do ponownego złożenia ofert w określonym przez Zamawiającego 



terminie z zastrzeżeniem, iż oferent nie może zaoferować ceny wyższej niż 

przedstawiana w złożonej ofercie. 

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem składania ofert, Zamawiający 

Zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian  w treści warunków konkursu ofert. 

O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający poinformuje Oferentów poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej. 

6. Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości 

związanych z warunkami oraz sposobem przeprowadzania konkursu ofert. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowiedzi pod warunkiem, że pytania wpłyną do 

Zamawiającego najpóźniej  do dnia 16 stycznia 2022r. Na zapytania skierowane po 

tym terminie Zamawiający nie będzie odpowiadał. 

7. Pisemne zapytania należy kierować  e-mailem na adres: przetargi@gzoz.kety.pl 

 

VI. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie lub opakowaniu 

uniemożliwiającym dostęp oraz podgląd jej zawartości. 

2. Koperta/opakowanie oferty powinno być oznaczone w następujący sposób:                  

- pełna nazwa Oferenta  zgodna z wpisem do właściwego rejestru lub czytelnie 

odciśnięta pieczęć firmowa,                                                                                                       

- nazwa Zamawiającego: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul 

Sobieskiego 45, 32-650 Kęty,                                                                                                                     

- dopisek: „Konkurs oferta wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań 

laboratoryjnych. Nie otwierać przed dniem 23 stycznia 2022 r. , godz. 12.00”. 

3. Prawidłowo przygotowane oferty winny zostać złożone lub przesłane w terminie do 

dnia 23 stycznia 2022 r. do godz. 11.00, na adres: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Kętach, ul Sobieskiego 45, 32-650 Kęty (pocztą lub osobiście w Sekretariacie 

GZOZ w Kętach w godz. 7.00 – 14.00) . 

4. Oferta nadana drogą pocztową złożona będzie w terminie wyłącznie wówczas, gdy 

wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu określonego dla składania ofert – 

decyduje data i godzina wpływu. 

 

 

VII. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE 

1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi powołana w tym celu Komisja Konkursowa. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty zgodnie z przyjętymi 

kryteriami, możliwość odwołania konkursu w całości lub części., przesunięcia terminu 

składania i otwarcia ofert lub terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

3. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej. Oferent może uczestniczyć tylko w 

części jawnej konkursu. 

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu 

oraz niniejszych SKWO. Podczas otwierania kopert z ofertami, Oferenci mogą być 

obecni oraz mogą składać wyjaśnienia i oświadczenia do protokołu. 

5. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty następuje w części nie jawnej konkursu. 

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

OTWARCIE OFERT (część jawna konkursu ofert) 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego, pokój 105. 
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2. W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja 

Konkursowa może zażądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących 

zawartości złożonych przez nich ofert. 

3. W przypadku gdy oferta zawiera braki formalne Komisja Konkursowa wzywa 

Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem 

odrzucenia oferty, jednakże w trybie tym nie można usunąć braku ceny. 

4. W celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych podanych w treści oferty 

Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli oraz żądania dostarczenia 

dokumentów potwierdzających dane  i informacje zawarte w ofercie. 

 

WYBÓR OFERTY (część niejawna konkursu ofert)  

1. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej w oparciu o 

kryteria określone  w niniejszym SKWO. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadkach określonych w 

art. 149 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz w pkt VII SWKO (po bezskutecznym 

upływie terminu uzupełnienia braków formalnych oferty). 

3. W przypadku, gdy złożone oferty nie zapewniają właściwej możliwości wykonywania 

świadczeń zdrowotnych, Komisja Konkursowa jest uprawniona do odrzucenia 

wszystkich ofert. 

 

 

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT 

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 25 stycznia 2022 r. 

2. Ogłoszenie zawierające nazwę i siedzibę wybranego Oferenta zamieszczone zostanie 

na stronie internetowej, jak również każdy z Oferentów zostanie pisemnie 

powiadomiony o wynikach konkursu. 

 

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadkach, gdy: 

a. Nie wpłynęła żadna oferta; 

b. Wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2; 

c. Odrzucone zostały wszystkie oferty; 

d. Nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie 

postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie 

można było wcześniej przewidzieć. 

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

Komisja Konkursowa może przyjąć tą ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na 

ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs nie wpłynie więcej ofert. 

 

 

X. PROTESTY I ODWOŁANIA 

1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku  w wyniku naruszenia  przez 

Zamawiającego zasad przeprowadzenia  niniejszego postępowania konkursowego 

przysługują środki odwoławcze  na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. (Dz.U. z 2022 poz. 2561 ze zm.). 



2. Środki odwoławcze nie przysługują na : 

a. wybór trybu postępowania, 

b. niedokonanie wyboru Oferenta, 

c. unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń 

zdrowotnych. 

 

 

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Klauzula informacyjna odnosząca się do sytuacji pozyskiwania danych od osoby, której 
dane dotyczą (pozyskiwanie danych osobowych bezpośrednio) – przetwarzanie danych na 
podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 
13 RODO.  
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 − 2 RODO informuje się, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 45, 32-650 Kęty, tel. 33 845 29 26,           e-mail: 
sekretariat@gzoz.kety.pl. 
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować 
pisząc na adres e-mail: iod@gzoz.kety.pl lub na adres siedziby administratora. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie tego zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji oraz realizacją zawartej w 
wyniku tego postępowania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18  i art. 74  ustawy 
PZP oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty 
przetwarzające – podmiotom tym mogą zostać ujawnione Pani/Pana dane osobowe.  
5) Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze informuje się, iż Pani/Pana 
dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują 
przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich 
wynikających.  
6) W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art. 
78 ust. 1 ustawy PZP). W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie 
istotnych i uzasadnionych interesów Zamawiającego (np. w przypadku prowadzenia spraw 
sądowych) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy – do czasu 
ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.  
7) 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.  
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  
9) 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 
**;  
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
10) 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.  
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego 
załączników.  
** 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.  
3. Klauzula informacyjna odnosząca się do sytuacji pozyskiwania danych w sposób inny niż 
od osoby, której dane dotyczą (pozyskiwanie danych osobowych pośrednio) – 
przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze zgodnie z art. 14 RODO  
4. Ponadto działając zgodnie z art. 14 ust. 1 − 2 RODO  informuje się, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 45, 32-650 Kęty, tel. 33 845 29 26,          e-mail: 
sekretariat@gzoz.kety.pl.  
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  
3) Pani/Pana dane osobowe pochodzą z następujących źródeł:  
od Wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
który przekazał te dane w związku i na potrzeby udziału w postępowaniu i realizacji umowy 
w sprawie zamówienia publicznego,  
ze źródeł publicznie dostępnych.  
4) Administrator będzie przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana 
danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje dotyczące wykształcenia i 
uprawnień, inne informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74  ustawy 
PZP oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty 
przetwarzające – podmiotom tym mogą zostać ujawnione Pani/Pana dane osobowe.  
6) Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze informuje się, iż Pani/Pana 
dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują 
przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich 
wynikających.  
7) W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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 (zgodnie z 
art. 78 ust. 1 ustawy PZP). W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie 
istotnych i uzasadnionych interesów Zamawiającego (np. w przypadku prowadzenia spraw 



sądowych) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy – do czasu 
ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.  
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  
9) 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;  
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
10) 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.  
 
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego 
załączników.  
** 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.  
 
Inne informacje związane z ochroną danych osobowych:  
1) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich 
bezprawnym rozpowszechnianiem.  
2) Szczególnie wrażliwe dane osobowe znajdujące się w dokumentacji postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego, w szczególności w dokumentach i oświadczeniach 
przekazywanych przez Wykonawców, które wymagają w świetle przepisów RODO 
podwyższonej ochrony i wobec których RODO wprowadza ograniczenia w ich 
przetwarzaniu (m.in. wskazane w art. 10 RODO informacje dotyczące karalności – skazań i 
innych naruszeń prawa przez konkretne osoby), będą udostępniane przez Zamawiającego 
w trybie art. 18 ust. 6 i z poszanowaniem przepisów RODO, tj. jedynie w celu umożliwienia 
korzystania z przysługujących ustawowo środków ochrony prawnej – do upływu terminu 
do ich wniesienia, obrony innych uzasadnionych prawnie interesów podmiotów albo w 
celu realizacji obowiązków / uprawnień wynikających z przepisów prawa, ich 
udostępnienie będzie każdorazowo uzależnione od złożenia przez podmiot, który chce 
uzyskać wzgląd w dokumentację, pisemnego zobowiązania do zachowania tych danych w 
poufności (chyba że podmiot taki wykonuje obowiązki nadzorcze i kontrole określone 
przepisami prawa oraz jest prawnie zobowiązany do zachowania w poufności pozyskanych 
w toku ich realizacji informacji).  
3) W związku ze spoczywającym na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób 
trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie 



zamówienia publicznego lub realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
obowiązkiem informacyjnym określonym przepisami RODO, celem uzyskania przez 
Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane 
Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego 
zabezpieczenia i ochrony danych tych osób przekazanych przez Wykonawcę w 
dokumentach i oświadczeniach składanych w toku postępowania celem uzyskania danego 
zamówienia publicznego lub już na potrzeby realizacji umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę w ramach oferty składanej 
w niniejszym postępowaniu oświadczenia dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę 
danych osobowych od osób trzecich dla konkretnego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Oświadczenie to ujęte jest w formularzu oferty – zał. nr 3 do 
SWZ.  
4) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu.  
5) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu.  
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