Wolsztyn, dnia 30. maja, 2018 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/75/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną 24
miesięczną dostawę produktów farmaceutycznych dla SPZOZ w Wolsztynie; PN/9/2018.

Na podstawie art. 38 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 20 (Dz U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm)
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na zadane pytania:

1. Pak.32 poz.19
Pytanie: W związku zakończoną produkcją preparatu: Nystatyna Teva, 400000jm/24ml),gr.d/s.zaw,1flak
- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Nystatyna Teva,2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.,1
but.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu: Nystatyna Teva,
2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.,1 but.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - (Dz U. z 2017.1579 z późn.zm) Zamawiający
modyfikuje treść siwz w następującym zakresie:

2.

Pakiet 55, Zamawiający dopuszcza, aby zakres temperatury pomiaru testów paskowych wynosił
min.10-40 o C.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. w związku z wejściem
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27 kwietnia w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego RODO) w
związku z koniecznością dostosowania SIWZ do wymogów obowiązującego prawa Zamawiający
modyfikuje treść siwz.
− w formularzu ofertowym dopisuje się oświadczenie w brzmieniu
"Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

1

Rozporządzenie 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).

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu2".
-

Poprawiony wzór Formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
− Wprowadza się załącznik nr 9 dotyczący klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO, który staje się
załącznikiem do SIWZ.

Z uwagi na powyższe zmienia się w SIWZ termin składania ofert z dnia 07.06.2018 r. godzina 12.00;
otwarcia ofert: godz. 12.15 na dzień:

składanie ofert:15.06.2018 r. godzina 11.00;
otwarcie ofert: 15.06.2018 r godz. 11.15.
Powyższe modyfikacje SIWZ są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści
składanej oferty.
Z poważaniem
Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie
mgr Tadeusz Tofel
Załączniki:
1.

Formularz ofertowy,

2.

Pakiety nr 32,55

3.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Sporządziła: Komisja przetargowa

Powyższe modyfikacje SIWZ są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści
składanej oferty.

Z poważaniem
Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie
mgr Tadeusz Tofel

2

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

