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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie
Adres pocztowy: 33-100 Tarnów, ul.Szpitalna 13
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Ulanecka - Budynek Dyrekcji (Budynek A), ul. Szpitalna 13, pokój nr 11
E-mail: zamowienia@ssz.tar.pl 
Tel.:  +48 146310341
Faks:  +48 146310337
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych długich
Numer referencyjny: AE/ZP-27-78/20

II.1.2) Główny kod CPV
18424300 Rękawice jednorazowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych długich dla Specjalistycznego Szpitala im. 
E. Szczeklika w Tarnowie. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 Pakiety. Zakres rzeczowy ujęty 
w Pakietach Nr 1-4 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, wymagane parametry 
przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ssztarnow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-155141
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 228-561157

mailto:zamowienia@ssz.tar.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:561157-2020:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/11/2020

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
(…)
Powinno być:
4.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu,
4.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności.
4.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 
ust.5 pkt 5 i 6 ustawy.
4.9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt.7 ustawy.
4.10. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1170 z poź.zm).
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w w 
pkt.4.1- 4.10.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, 
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego 
dokonane przed udzieleniem zamówienia następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w zakresie 
Pakietu Nr 1-4 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020r. poz.186 z późniejszymi zmianami), które przedłoży 
Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).
5.2. Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 6 do SIWZ określający wymagane i oferowane parametry przedmiotu 
zamówienia.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
(…)
Powinno być:
5.3. Zdjęcie oryginalnych opakowań (w dowolnym rozmiarze) rękawic ujętych w: Pakiecie Nr 1 pozycja 
1, Pakiecie Nr 2 pozycja 1 – opakowania na zdjęciach winny być oznaczone identycznie z oznaczeniami 
przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty. Na zdjęciach 
opakowań czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, 
nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE.
5.4. Materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące przedmiotu zamówienia zaoferowanego w Pakietach 
Nr 1-4.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.4 i pkt.5 aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej :
6.1 zamiast dokumentów o których mowa w pkt.IV.1.4.1.2 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13, 14 oraz ust.5 
pkt.5 i 6 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2 zamiast dokumentów o których mowa w pkt.IV.1.4.1.3 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
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administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.21 ustawy - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.3 zamiast dokumentów o których mowa w pkt.IV.1.4.1.1, pkt. IV.1.4.1.4 i pkt.IV.1.4.1.5 SIWZ – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
(…)
Powinno być:
6.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.1 - 6.3, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby – wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt.6.1 - 6.3.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 
pkt.IV.1.4.1.2 i pkt.IV.1.4.1.3 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt.6.1 i 6.2, w zakresie określonym 
w art. 24 ust.1 pkt.14 i 21 oraz ust.5 pkt.6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 
osoby- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane w niniejszym 
postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz dokumenty 
wymienione w pkt.IV.1.3.1 SIWZ i pkt. IV.1.4.1 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe 
dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez 
pełnomocnika, o którym mowa w art.23 ust.2 ustawy.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
(…)
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Powinno być:
10. Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
10.1 w przypadku złożenia oferty obejmującej całość zamówienia - w wysokości 5 739,00 PLN
10.2 w przypadku złożenia oferty w ramach pakietu - wartość wadium dla poszczególnych pakietów podana 
została w Formularzu Cenowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
11. Ponadto wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy należy złożyć:
11.1. Wypełniony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załącznik Nr 1 
do SIWZ – Formularz Cenowy.
11.2. Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi (złożone w pkt.V.1 
Formularza Ofertowego), a w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy (w pkt.V.2 
Formularza Ofertowego) wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 
oraz podać firmy tych podwykonawców.
11.3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji, nie wnosi co do niej zastrzeżeń i 
akceptuje ogólne warunki umowy ujęte w niniejszej specyfikacji (złożone w pkt.V.3 i 4 Formularza Ofertowego).
11.4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.5. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z 
uwzględnieniem postanowień pkt.VI SIWZ.
12. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa sie przy użyciu 
Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar (dalej: Platforma). Postępowanie prowadzone 
jest na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania. 
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych 
mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć także Platformę. Korzystanie z Platformy przez 
Wykonawców jest bezpłatne.
13. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym oraz w języku polskim. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. 
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod 
adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
(…)
Powinno być:
14. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie 
SIWZ tj. AE/ZP-27-78/20
15. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie internetowej pod 
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.
16. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, 
pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności 

https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
17. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w 
„Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SIWZ 
zastosowanie mają zapisy SIWZ.
18. Za datę zlożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
19. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez 
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
Zamawiającego.
20. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
− dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES,
− dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES.
21. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s;
− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej 
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
− Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
− zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
− Platforma pozwala wgrać plik o dowolnym rozszerzeniu (m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip)
− Platforma zapewnia szyfrowanie połączenia internetowego za pomocą SSL.
22. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami 
prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. 
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej 
ilości 20 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się pakować pliki dzieląc je 
na mniejsze paczki po np. 75 MB. Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej 
wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.
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23. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
− pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako 
zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po 
upływie terminu otwarcia ofert,
− oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz 
dokładny czas (hh:mm:ss).
24. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
25. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
26. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez 
podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za 
zgodność z oryginałem.
27. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
28. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty 
lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci 
dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego 
dokumentu lub oświadczenia.
29. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy 
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
30. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych 
kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
31. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub 
oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
32. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.
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33. 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 informuje, że:
− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie, 
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 63 10 100;
− administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do inspektora ochrony danych 
osobowych: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 63 10 130, e-mail iod@ssz.tar.pl  ,
− 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 dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i 
chirurgicznych długich – sprawa AE/ZP-27-78/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
− 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; oraz Open Nexus Sp. z o.o., ul. 28 
Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań;
− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez dalszy okres wymagany odrębnymi przepisami 
w szczególności dotyczącymi przechowywania dokumentacji związanej z projektem finansowanym ze środków 
UE oraz przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, a jeśli Pana/Pani oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza dane osobowe będą przetwarzane ponadto przez cały okres obowiązywania 
umowy oraz przez dalszy okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń i obowiązkowego 
przechowywania przez administratora dokumentacji księgowej;
− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;
− posiada Pani/Pan:
− na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 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,
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16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
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postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ani nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników,
(Wyjaśnienie: 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 oraz jego załączników.),
− 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. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Od dnia zakończenia postępowania, w przypadku gdy 
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych 
zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO.
(Wyjaśnienie: 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.),
− 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 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.
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


