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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:497159-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zgierz: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
2018/S 217-497159
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 202-459613)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35
Zgierz
95-100
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Kolasa - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Tel.: +48 427144332
E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
Faks: +48 427144530
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.zgierz.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Numer referencyjny: 222/2018/N/Zgierz

II.1.2)

Główny kod CPV
66500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia
oferty na dowolną liczbę pakietów.
Przedmiotem postępowania są:
Pakiet I
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
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2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego
mienia
3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
Pakiet II
1. Ubezpieczenia komunikacyjne
Pakiet III
1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 202-459613

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Sekcja Zamówień Publicznych,
pok. nr 2 ul. Parzęczewska 35 Zgierz 95-100 Polska Osoba do kontaktów: Marzena Kolasa - Sekcja Zamówień
Publicznych Tel.: +48 427144332 E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl Faks: +48 427144530 Kod NUTS:
PL712 Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: Główny adres: http://
www.szpital.zgierz.pl
Powinno być:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl
1. Wykonawca składa ofertę do dnia 28.11.2018 r. do godz. 11:00, dalej „oferta” za pośrednictwem Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
WADIUM - Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000 PLN dla Pakietu I, 200 PLN dla
Pakietu II/ 1 400 PLN dla Pakietu III. Wadium należ wnieść w formie wskazanej w SIWZ przed upływem
terminu składania ofert. 2. Powtórzenie usług podobnych do zamówienia podstawowego - Zamawiający
przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług
podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 10% zamówienia podstawowego dla zadań Pakietu
I i 50% zamówienia podstawowego dla zadań Pakietu II i III. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy.
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JEDZ należy przesłać na adres e-mail: jedz@szpital.zgierz.pl . Wykonawca przesyła Zamawiającemu
zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty
elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert.
W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy
oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (np. JEDZ, nazwa
wykonawcy, nr sprawy nadany przez Zamawiającego, inne – w takim przypadku musi być wskazany w treści
oferty).
Datą przesłania JEDZ będzie data wpływu wiadomości na serwer Zamawiającego. Pozostałe informacje dot.
składania JEDZ zawiera treść SIWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii SkłodowskiejCurie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35 (WSS w Zgierzu) Pani Agnieszka
Jóźwik, tel. 42 714-42-61, adres e-mail: szpital@wss.zgierz.pl .
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii SkłodowskiejCurie w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35 jest: Pan Krzysztof Radecki, kontakt: iod@wss.zzgierz.pl ,
tel. 662 10 10 88. W przypadku nieobecności pana Krzysztofa Radeckiego obowiązki Inspektora Danych
Osobowych pełni Pan Radosław Piotrowski, tel. 509 204 595, adres e-mail: radek@wss.zgierz.pl .
3. 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, 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 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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;
Ze względów technicznych pozostałe informacje dot. RODO w treści SIWZ.
Powinno być:
Wadium - Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000 PLN dla Pakietu I, 200 PLN dla Pakietu
II/ 1 400 PLN dla Pakietu III. Wadium należy wnieść w formie wskazanej w SIWZ przed upływem terminu
składania ofert.
2. Powtórzenie usług podobnych do zamówienia podstawowego - Zamawiający przewiduje możliwość
zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia
podstawowego stanowiących 10 % zamówienia podstawowego dla zadań Pakietu I i 50 % zamówienia
podstawowego dla zadań Pakietu II i III. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem
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zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.4.2016 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 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35, POLSKA (WSS w Zgierzu), Pani
Agnieszka Jóźwik, tel. +48 427144261, adres e-mail: szpital@wss.zgierz.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii SkłodowskiejCurie w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35, POLSKA jest: Pan Krzysztof Radecki, kontakt:
iod@wss.zzgierz.pl , tel. +48 662101088. W przypadku nieobecności pana Krzysztofa Radeckiego
obowiązki Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Radosław Piotrowski, tel. +48 509204595, adres e-mail:
radek@wss.zgierz.pl .
3. 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, 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 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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;
Ze względów technicznych pozostałe informacje dot. RODO w treści SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 25/01/2019
Powinno być:
Data: 28/01/2019
Numer sekcji: IV.2.7
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 11:10
Powinno być:
Data: 28/11/2018
Czas lokalny: 11:10
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

10/11/2018
S217
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/5

