
Zamość, dnia 21września.202]. r

^T.z.2l5o.Lo.5.2oż1,(Numer sprawy)

ZAPROSZEN|E DO ZŁOŻENlA OFERTY
do 130 000 zł

zamawiaiacv:
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła ll
ul. Al. Jana Pawła ll 10
2ż-4OOZamość
tel. ( 84 | 677 33 33
szpital@szpital,zam,pl

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzieIenie zamówienia do 130 000 zł
na dostawe sprzetu do leczenia endowaskularneęo.

kod CPV:33LLL73O7

l. okreśIenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do leczenia endowaskularnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Zadanie nr 1 Mikrocewnik z prowadnikiem do zabiegów embolizacji obwodowej - 25 szt.
*Profil mikrocewnika 2,4F i ż,8F
*Długości mikrocewnika 105, 130, 155cm
*Konstrukcja całkowicie metalowa pokryta polimerem bez zatopionego metalowego splotu
WeWnętrznego
*Dostępne kształty końcówek Straight, Bern, J,Swan
*Dostępne wersje z dwoma markerami
*Maksymalny przepływ 3,5ml/s dla ż,4F i 6,3ml/s dla 2,8F
*Pokrycie hydrofilne
*Kompatybilne z prowadnikiem 0,018" i0,021"
*Dostępne wersje z mikroprowadnikiem i bez mikroprowadnika
*Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi 0,035" i 0,038"
*Maksymalne ciśnienie 1200 PSl
*Możliwość podania cząstek embolizacyjnych do 900 mikronów (2,8F).

Zadanie nr 2 Mikrocewnik w zestawie z prowadnikiem - 25 szt.
*Szeroka gama krzywizn; Straight:45":Swan
* M i krocewn i k taperow any ż,8F f 2,4F (p roks./dyst. )

*Dostępne długości: ].10cm, 130cm, 150cm
*Średnica wewnętrzna 0,020"
*Mikrocewnik przeznaczony do podawania środków kontrastowych, leczniczych i embolizacyjnych
*Przeznaczony d ytku w tętnicach obwodowych (za wyjątkiem naczyń mózgowych)
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i wieńcowych
*W zestawie prowadnik 0,014" o dostępnych długościach ].65cm, ].80cm
*Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 0,040"
xKompatybilny z materiałem embolizacyjnym (cząstki i mikrosfery) ś7OOprm oraz spiralami
em bolizacyj nym i 0,46m m f 0,0I8"
*Powłoka w
ewnętrzna z PTFE
*Nylonowe zbrojenie zapewniające doskonałe podparcie, manewrowalność, przeniesienie obrotu
i odpomość na załamanie
*Powłoka zewnętrzna wykonana z polimerów charakteryzująca się dystalnym wzrostem
elastyczności
* Elastyczny odcinek dystalny 200m m
xPokrycie hydrofilne na dystalnym 80cm
*Marker cieniujący umieszczony 1,3mm proksymalnie od końcówki dystalnej
*Wytrzym ałość ciśn ien iowa :80Opsi

Zadanie nr 3 Mikrocewnik zbrojony hydrofilny superselektywnyfterapeutyczny - 25 szt.
*Powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobą nawigację i manewrowanie nawet w krętych,
drobnych naczyniach obwodowych
*Trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie
wolfra mowym oplotem, zewnętrzn ie poliester elastomer
*Bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji
światła na zgięciu
xWolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wlaz z długością mikrocewnika:
zapewnia doskonałą kontrolę trakcji:1":1-, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej
na ostatnich 30mm
*Atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0,9mm pozbawiona wolframowej spiralki,
kształtowalna ma nd rylem
*Szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA,
etanol, Lipiodol,
Płynne środki embolizacyjne, mikrosfery różne środki kontrastowe oraz DMSO
*Długości 110, ]"30, 150cm
*Duża średnica wewnętrzna: 0,023"(0,57mm) dla 2.4Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,0].8") -

0,025"(0,65mm) dla 2.7Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,02].") - 0,0ż7"(0,70mm )dla 2.8Fr
(kompatybilny z prowadnikiem 0,021")
*średnice 2.4Fr i 2,8Fr z dystalnym markerem (0,7mm platynowy pierścień)
*Średnica 2.4Fr w zestawie z prowadnikiem 0,0]-8" a 2.7Fr i 2,8Fr w zestawie z prowadnikiem
0,02L" ze złotym dystalnym markerem o długości 3 cm.

ll. wvmaganv przez zamawiaiacepo termln realizacji zamówienia: 6 miesiecv liczac od dnia
zawarcia umowv.

!ll. Sposób sporzadzenia ofertv:
1,. Wykonawca może złożyc tylko jedną ofertę.
ż. Oferta musi zawierać wypełniony ,,Formularz oferty wykonawcy" (zgodny w treści

z przedstawionym wzorem) oraz dokumenty:
2.1. ,,Formularz oferty cenowej",
2,2. Szczegółową charakterystykę oferowanego sprzętu (ulotka, folder, opis itp.)
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z jednoczesnym podaniem producenta i numeru katalogowego, zawierającą co najmniej
wszystkie informacje podane w szczegółowym opisie zamówienia,

2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu sktadania
ofert,

2.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4, Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi

we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, Jeżeli osoba podpisująca

ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraŹnie wskazywaĆ

uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać z|ożony jako częŚĆ

oferty.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, aby:

6.1. strony oferty były kolejno ponumerowane/
6.2. formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie.

7, Ofertę nalezy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartoŚci
bez uszkodzenia. Koperta winna bycoznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła ll w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła lI 10
22-4OOZamość

i opisana:

,,Oferta na dostawę sprzętu do leczenia endowaskuIarnego postępowanie
nr AT.7.2750,70,5,2O2L Nie otwierać przed L2.L0.2O2L r. do godz L4.0O".

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca moźe wprowadzić zmiany do złozonej
oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu skłania ofert.

lV. Mieisce itermin sktadnia qlełt.
1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego, w pok;248 (Kancelaria Szpitala),

w terminie do dnia L2.L0.2O2L r. do godz. 13.00.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie

zwrócona Wykonawcy.

v. udzielanie wviaśnień dotyczacvch zaproszenia do złożenia ofert.
1. Wykonawca może zwrocic się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia

do złożenia ofert - nie później niż 3 dni robocze przed terminem złożenia ofert. Zamawiający
niezwtocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 130 000 zł).

2. Pytania należy kierować na adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła ll w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła ll ].0
żż-4OOZamosć
szpital @szpital.zam.pl

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza następujące osoby:
Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę sprzętu do leczenia
endowasku la rnego
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w sprawach merytorycznych - Tomasz Smyk tel. (84) 677 34 30
w sprawach formalnych - Dariusz Flis tel. (84) 677 3279

Vl. Mieisce itermin otwarcia ofert.
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 21,2, w dniu Lż,I0.2O2I r.

o godz. 14.00.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyc

na sfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje
dotyczące ceny oferty.

Vll. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:

Cena - LOO%
2. 7a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały

złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

1, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego,

3, lnformacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty
naj korzystn iejszej.

4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
5. Wykonawca, który ztożyl ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy

zgodnie z wzorem stanowiącym zalącznik do niniejszego Zaproszenia na określonych w niej
warunkach w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze oferty na stronie
i nternetowej Za mawiającego.

lx. unieważnienie postepowania.
Zamawiający może unieważnić postępowanie wówczas, gdy:
1. Nie złożono żadnej oferty spełniającejwymogi zaproszenia do złożenia ofert
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc

na sfinansowanie zamówienia,
3. Wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

,ł
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vlll. udzielenie zamówienia

X. Odrzucenie ofertv.
Oferta podlega odrzuceniu wówczas, gdy:
1. Nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu.
2. Nie została złożona w formie pisemnej.
3. Wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę.
Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę sprzętu do leczenia
endowasku la rnego



4. Została zlożona po terminie składania ofert.
5. Jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
załaczniki:
].. Formularz oferty Wykonawcy
2. Formularz oferty cenowej
3.Wzór umowy

Zaproszenie do złoźenia ofeńy
na dostawę sprzętu do leczenia
endowaskula rnego

frtnłpcą5*."*,
lJ*ry,*lńtmętĄ
t
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Załqcznik Nr 7 do zaproszenia
AT.Z,2750.1_0.5.2027

(miejscowość, data)

(pieczątka wykonawcy)

SamodzieIny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła l!
ul. Al. Jana Pawła Il 10
22-4OOZamość
szpital@szpital.zam.pl

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złozenia oferty (numer sprawy 
^T.Z.2I50.I0,5,ż021}na dostawę sprzętu do leczenia endowaskularnego,

Oferuję wykonanie
w wysokości netto: ,..

(słownie:
stawka podatku VAT .

brutto:
(słownie:

:::::,::::,::'":;,,n',, 
zgodnie z wymogami opisu, za kwotę

zl)

1. OŚwiadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia inie wnoszę do niego
zastrzeżeń.

2. OŚwiadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy

3. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia do dnia.......,.,..

4. Oferuję termin płatności .,..... dni licząc od daty otrzymania przez 1amawiającego faktury
VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego - 60 dni).

5. OŚwiadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w przepisach
obowiązującego prawa, jest bezpieczny i dopuszczony do używania na terenie polski,

6. OŚwiadczam, że na oferowany asortyment posiadam deklarację zgodności CE o spełnieniu
wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności dlaoferowaneso przedmiotu zamówienia,
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2OIOr., o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz,|J.2o2o
poz.186 z poŹn. zm.) oraz przedstawię Bo na żądanie Zamawiającego we wskazanym terminie.

7. OŚwiadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią k|auzuli informacyjnej zamieszczonej
w załączniku nr 5 do niniejszego zaproszenia, w tym z informacją o celu i sposobach

Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę sprzętu do leczenia
endowasku Ia rnego

zł)

4
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przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu treści swoich danych i prawie
poprawiania.

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymijej integralną część są:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospoda rczej,

2) pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania
niniejszej oferty przez pełnomocnika.

3) formularz oferty cenowej
4) szczegółowa charakterystyka oferowanego sprzętu (ulotka, folder opis, itp.) z jednoczesnym

podaniem producenta i numeru katalogowego, zawierające minimum informacje podane
w szczegółowym opisie zamówienia.

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

do reprezentowan ia Wykonawcy

Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę sprzętu do leczenia
endowasku la rnego
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Zalqcznik Nr 2 do zaproszenia
AT.Z. 2 1- 5 0. 10. 5. 202 1-

(pieczęć Wykonawcy)

Wartość brutto (słownie)....

Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę sprzętu do leczenia
endowasku larnego

OFERTA CENOWA
Zadanie nr............

( podpis osoby uprawnionej lub upowaznionej *)

. niepotrzebneskreślić

Ą

Lp Asortyment/model/n r kat j.m llość Cena
jedn
netto

(w PLN)

Stawka
podatku

VAT
(w %)

Cena
jedn

brutto
(w

PLN)
( 5+6)

Łączna
cena
netto

(w

PLN)
(ax5)

Łączna
cena

brutto
(w

PLN)
(8+6)

producent

L 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L szt

x x x x x x x
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Załqcznik Nr 3 do zaproszenia
AT.Z.2750.7a.5.2021

UMoWA NR

zawarta w dniu .,., w Zamościu pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła ll z siedzibą
w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła ll 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, lnnych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Vl Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NlP: 92ż2292491,
zwanym w treści umowy,,Kupującym", w imieniu którego działa

Małgorzata Popławska - Dyrektor
a

zwaną w treści umowy,, Sprzedającyffi", w imieniu której działa

zwani też w treści umowy,,Stronami".

Umowa jest wynikiem postępowania przeprowadzonego
zamówienia na dostawy/usługi i roboty bud
130 000 zł Samodzielnego Publicznego Szpitala o
w Zamościu. Treść umowy została sporządzona
cenowej.

p lnuRe

pi an

dzi lan
Wa ,osc

z

e e4aj

1". Kupujący zleca, a Sprzed cy mu do
endowaskularnego dla ,

w Zamościu, w asorty
stanowiącym jej integ ną

2. Sprzedający gw że
objęte nini u

z obowią mi ls ml
o Wyro m

3 u

ni
wol s

n

§

a ls przętu do leczenia
im. Papieża Jana ll

iku do niniejszej umowy,

do leczenia endowaskularnego
ob nia na terenie Polski zgodnie

i z ustawą z dnia 20 maja ZaIO r.

db ały się w ciągu 6 miesięcy licząc od daty zawarcia
do piątku w godzinach 8:00-14:00 (z wyłączeniem dni
io do magazynu Kupującego.

n o

npo

4 zl n ieząco, odrębnymi zamówieniami przekazywanymi
a piś ie ub z rednictwem poczty elektronicznej asortyment i ilość

b n dm umowy. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy
5 n li od dnia otrzymania zlecenia

ają zo się do realizacji dostawy przedmiotu umowy w wyznaczonym
ie siedzi Kupującego, ponosząc koszty i ryzyko transportu
aJ z ązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest

oferty

ś

n

5.

6.

Zal
na

z

ł

do
do leczenia

m w ofercie dokumentem określającym producenta towaru
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7, Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego ze złozonym zleceniem
z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy, nie tracąc przy tym prawa

do naliczenia kar umownych za zwłokę.
8. W przypadku gdy sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy/

Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/jego odpowiednika u innego

sprzedawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy,

powstałą różnicą zosta n ie o bci ążony Sp rzed ający.

§z
L Kupujący ma prawo do zgłaszania na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji

elektronicznej reklamacji ilościowych dostarczanego asortymentu stanowiącego przedmiotu

umowy niezwłocznie po dokonaniu odbioru dostawy.
2. Kupujący ma prawo do zgłaszania na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji

elektronicznej reklamacji jakościowych dostarczanego asortymentu stanowiącego przedmiotu

umowy przez okres trwania rękojmi, jakim jest objęty przedmiot umowy.

3. Sprzedający jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na reklamacje Kupującego w terminie
7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację we wskazanym

w zdaniu poprzednim terminie jest uważany za uznanie przez Sprzedającego reklamacji

itym samym po stronie Sprzedającego powstaje obowiązek wymiany wadliwego asortymentu
na zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od upływu
terminu na złożenie odpowiedzi na reklamację.

4, Koszty reklamacji, takie jak m.in. koszty odesłania zareklamowanego asortymentu, koszty

ekspertyz, koszty ponownego transportu do siedziby Kupującego itp. ponosi Sprzedający.

§e
1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę netto ..... zł (słownie: ...

plus należny podatek od towarów i usług tj. w kwocie brutto ...... (słownie

2. Wartość umowy strony wyliczyły na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie
Sp rzed aj ącego, któ ra sta n owi Załącznik do n i n i ejszej u m owy.

3. Wynagrodzenie należy się Sprzedającemu wyłącznie za rzeczywiście dostarczony i odebrany
przedmiot umowy. W przypadku gdy suma wartości poszczególnych dostaw nie wyczerpuje
kwot wskazanych w ust.1, Sprzedającemu nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe roszczenie
o zapłatę w szczególności z tytułu utraconego zarobku.

4, Płatność za wykonaną dostawę przedmiotu umowy Kupujący będzie regulował przelewem
na konto Sprzedającego podane na fakturze w ciągu dni licząc od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Kupującego w banku dokumentu

,,polecenia przelewu".

§ł
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, dotycząca zobowiązań powstałych w związku
z realizacją przedmiotowej umowy, może nastąpić wyłącznie po wyrazeniu pisemnejzgody przez
podmiot, który utworzył Kupującego.

Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę sprzętu do leczenia
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§s
1,. Kupujący ma prawo do nałożenia na Sprzedającego kar umownych w wysokości:

1) 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust.1 za kazdy dzień zwłoki w stosunku
do terminu, o którym mowa w § 1 ust.4 nie więcej jednak niż LO% wartości brutto
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1,

ż) 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust,1 za każdy dzień zwłoki w stosunku
do terminu, o którym mowa w §2 ust.3 nie więcej jednak niż 1O% wartości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1,

3) żO% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust,1, w przypad
od umowy przezktórąkolwiek ze stron zprzyczyn leżących po stronie Sprz

2. W przypadku, gdy szkoda powstała przewyzsza ustanowioną karę ujący
ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogól

3, Sprzedający wyraza zgodę na potrącanie kar umownych z na Zenla

której

ażn scl l uje

n

przez sąd właściwy

lnego.
z z ofertą cenową

4. Um n h jed rzm mplarzach po jednym dla każdej ze stron
u

KUPUJĄcY

len ia

E
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endowaskularnego

Ą noncł fRerą,ruv
l J t_ "rU fuśt::l^ł,t"
( ryri Ku.iąnaui(z

d

4. Suma wartości kar umownych nie może przekroczyć 2O%

mowaw§3ust. 1,

§z
Każda zmiana postanowień umowy wymaga
w drodze podpisania stosownego aneksu do

Umowa zostaje zawarta na czas

1. Ewentualne tle
miejscowo dla

2. W sprawach n

3. lntegralną



Zalącznik nr 5 - klauzula informacyjna do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy nieprzekraczające
130 000 zł

Zna k Sprawy AT .Z.2150,I0.5.ż021

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 201,6 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych orcz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2O1,6, str. 1) dalej ,,RODO", informuję, że:

. administratorem pani/pana danych osobowych jest samodzielny publiczny szpital wojewódzk!
im. Papieża Jana Pawła tl, adres: ul. Al. Jana Pawła ll 10, Z2-4OO Zamość, e maiI:
szpital@szpital.zam.pl, tel. sekretariat: (84)677 33 00

inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim
im. Papieża Jana Pawła ll w Zamościu jest Mirosław Teterycz, tel. (84)677 37 78, e mail:
iodo @szpita l.zam.pl

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowa nia

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

obowiązek podania przezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

w odniesieni udo Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposólr
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RoDo

posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. ].5 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. ].8 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

nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku zart.17 ust,3lit, 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 jestart.6 ust. 1lit, c RODO

a

a

a

a

a

a

a

Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę zestawóW do zamykania
tętnicy w miejscu wkłucia

lnspektor Ochrony Danych Osobowych

Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła llw

Zamościu

Mirosław Teterycz

w imieniu administratora Danych Osobowych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła llw

Zamościu

Małgorzata Popławska
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