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ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I 

ZAGOSPODAROWANIA  ODPADÓW MEDYCZNYCH 

nr sprawy: SPZOZ.ZP/2300/1/21 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 
 
sekretariat  
tel. 61 44 36 501, fax. 61 44 45 720 
strona internetowa: www.spzoz-grodzisk.pl 
e-mail: a.linkiewicz-mendel@spzoz-grodzisk.pl 
ePUAP: /SPZOZGrodziskwlkp/SkrytkaESP  
REGON  000317760    NIP  995-00-36-856 
KRS: Zamawiający wpisany jest do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto             
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000009436 
Godziny pracy Zamawiającego: 7.00-14.30 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim prowadząc postępowanie na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późniejszymi zmianami) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA  

(UNIESZKODLIWIANIA)  ODPADÓW MEDYCZNYCH  

2. Klasyfikacja dostaw wg kodów klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
Kody CPV: 

90500000 – 2 Usługi związane z odpadami, w tym: 
90524000 – Usługi w zakresie odpadów medycznych 
90524400 – Usługi, gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 

3. Szczegółowy opis zamówienia i warunki jego realizacji:  
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania 

(unieszkodliwiania) odpadów MEDYCZNYCH powstających w SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim 
– ul. Mossego 3 w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy z możliwością przedłużenia w razie nie 
wykorzystania kwoty - wartości umowy, kody odpadów: 180102,  180103,  180106,  180101,  
180104,  180107,  180109. Tak opisany przedmiot zamówienia w dalszej części będzie nazywany 
przedmiotem zamówienia, przedmiotem umowy lub odbiorem odpadów.  

2) Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie 12 miesięcy wynosi  40.000 kg 
w okresie umowy. Ilość odpadów uzależniona jest od ilości pacjentów.  

3) Częstotliwość odbioru: dwa – trzy razy w tygodniu. 
4) Lokalizacja miejsca odbioru: ul. Mossego 3. 
5) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, w tym zgodnie z regulacjami przywołanej ustawy w myśl jej art. 20.  
6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do świadczenia usługi zapewni niezbędną ilość 

pojemników do gromadzenia wytwarzanych odpadów z poszczególnych komórek organizacyjnych. 
Pojemniki na odpady medyczne będą umieszczone w magazynie do czasowego przechowywania 
odpadów medycznych. Pojemniki winy mieć szczelne pokrywy oraz rozmiar umożliwiających ich 
swobodny transport do magazynu. Do pojemników będą gromadzone odpady z poszczególnych 
komórek organizacyjnych.  

7) Odpady będą odbierane sukcesywnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu z magazynu do 
czasowego przechowywania odpadów medycznych lub innego wyznaczone przez Zamawiającego 
miejsca. Odbiór ma się odbywać zgodnie z kartą odpadów (data, kod odpadu, waga, podpisy, miejsce 
utylizacji) w obecności dwóch stron (pracownik wykonawcy i pracownik obsługi Zamawiającego). 
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8) Wykonawca zobowiązany jest posiadać wagę z ważnym badaniem legalizacyjnym. Na każde żądanie 
zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać ważne badanie z legalizacji wagi na której będą 
ważone odpady przy odbiorze od Zamawiającego. W dniu odbioru odpadów Wykonawca usługi 
winien dostarczyć Zamawiającemu papierowy wydruk z wagi elektronicznej (lub wydruk innego 
rodzaju wagi, która posiada ważne badanie legalizacyjne) oraz potwierdzić przejęcie odpadów w 
karcie przekazania odpadów. 

9) Zamawiający wymaga aby usługa stanowiąca przedmiot zamówienia wykonywana była w sposób 
rzetelny, zgodny z przepisami prawa i powodowała jak najmniejsze zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi oraz środowiska naturalnego.  

10) Wykonawca zapewnia transport odpadów medycznych do miejsca ich unieszkodliwiania, z 
zachowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra środowiska w sprawie szczegółowych wymagań 
transportu odpadów (Dz.U 2016 poz. 1742). 

11) Za załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów odpowiada Wykonawca przed Zamawiającym i 
wszystkimi organami nadzoru i kontroli w związku z realizowaną usługą.  

12) Odpady odbierane przez Wykonawcę będą transportowane/dostarczane do zakładu termicznego 
przekształcania bez przepakowywania bądź dodatkowego pakowania. 

13) Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do całkowitego opróżnienia magazynu Zamawiającego, 
również w przypadku wystąpienia uszkodzonych worków z odpadami.  

14) Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia miejsca, z którego odbiera odpady w należytym 
porządku (np. sprzątając pozostałości z ewentualnie rozerwanych worków, ustawiając puste 
pojemniki).  

15) W przypadku pozostawienia nieuporządkowanego miejsca odpadów po ich odbiorze, za przysłanie 
środka transportu bez wagi lub za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów medycznych 
Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w 
umowie.  

16) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów 
medycznych. Z chwilą odbioru odpadów Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich 
unieszkodliwienie. 

17) Rozliczenie wykonanej usługi następować będzie w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego 
miesiąca, w terminie 30 dni liczonym od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

18) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa w tym wedle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 819), 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. 2014, poz.1923), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.10.2016 r. w sprawie wymagań i 
sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2016 r., poz. 1819), 
Rozporządzeniem Ministra środowiska w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami 
medycznymi (Dz.U.2017 poz. 1975), pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

4. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu  zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot 
zamówienia spełniała wszystkie wymagania minimalne opisane w Zapytaniu ofertowym na 
warunkach zapisanych we wzorze umowy, w tym: Zamawiający wymaga, aby Zamawiający posiadał 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.  

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada decyzje (zezwolenie) właściwego 
terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami objętych przedmiotem 
zamówienia w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania (unieszkodliwiania) odpadów zgodnie z 
ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2019 poz. 701) oraz Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 819), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 
2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz.1923), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 21.10.2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych (Dz.U. 2016 r., poz. 1819), Rozporządzeniem Ministra środowiska w sprawie 
szczegółowego postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2017 poz. 1975). 
Wykonawca przejmuje ciążące na Zamawiającym obowiązki wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów o gospodarce odpadami i ochronie środowiska od chwili odbioru odpadów do chwili ich 
unieszkodliwienia. 
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Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty: 
 decyzje (zezwolenie) właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej 

gospodarkami odpadami objętych przedmiotem zamówieniem w zakresie odbioru, transportu i 
zagospodarowania (bądź recyklingu) odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. 
U. 2019 r. poz. 701);  

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia,  

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne kserokopie dokumentów 
potwierdzone za zgodność.  

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w 
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub którego upadłość ogłoszono. 
Ocena nastąpi na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert  
5. Podwykonawstwo: 
 Jeśli wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawcy, wówczas Zamawiający wymaga 

wskazania przez wykonawcę w „Formularzu oferty” części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy.  Zamawiający oświadcza, że nie zamierza organizować zebrania 
Wykonawców.  Wykonawca winien własnym staraniem uzyskać informacje o przedmiocie 
zamówienia. 

6. Termin realizacji zamówienia: 
a) Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną 18 miesięczną usługę odbioru odpadów od dnia 

podpisania umowy przez obie strony. 
b) Usługi realizowane będą, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego, minimum raz w 

tygodniu, z wyłączeniem odpadów w Wielichowie, zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego harmonogramem oraz w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, na 
koszt i ryzyko Zamawiającego. 

c) Usługi należy realizować od poniedziałku do piatku w godzinach od 730 do 1400. 
d) Miejscem odbioru odpadów jest ul. Mossego 3.  
e) Wykonawca zapewnia stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy. 
f) Wymagana forma płatności: przelew w terminie minimum 30 dni lub więcej od zrealizowania 

wszystkich warunków umowy i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

 w zakresie procedury postępowania:  
Agnieszka Linkiewicz-Mendel tel. 61 44 36 505, fax 61 44 45 720 w godz. pracy SPZOZ w 
Grodzisku Wlkp., tj. od 8.00 do 14.30 (od pn. do pt.) e-mail: a.linkiewicz-mendel@spzoz-
grodzisk.pl 

 w zakresie przedmiotu zamówienia:  
 Aleksandra Pawłowska  tel. tel. 61 44 36 553, fax 61 44 45 720 w godz. pracy SPZOZ w 
Grodzisku  Wlkp., tj. od 8.00 do 13.30 (od pn. do pt.)  e-mail: a.pawlowska@spzoz-grodzisk.pl  

8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres  
elektronicznie na adres : 

e-mail: a.linkiewicz-mendel@spzoz-grodzisk.pl lub ePUAP: /SPZOZGrodziskwlkp/SkrytkaESP  
9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
10. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres określony w punkcie 9. 
11. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów, dla których wymagana jest wyłącznie forma pisemna. 

12. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

13. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 
uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez 
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 
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14. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie numeru faksu i 
adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

15. Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty. 
16. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

17. Sposób przygotowania oferty:  
a) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
b) Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą 

maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie 
zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną. 

c) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.  

d) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z 
zastrzeżeniem przypadków wynikających z Ustawy.  

e) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 

f) Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego. 

g) Wartości na formularzu ofertowym i załącznikach winna być podana cyfrowo (do dwóch 
miejsc po przecinku). 

h) Na ofertę składają się: 
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. 
2) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych 

podmiotów, 
3) decyzje (zezwolenie) właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności 

dotyczącej gospodarkami odpadami objętych przedmiotem zamówieniem w zakresie 
odbioru, transportu i zagospodarowania (bądź recyklingu) odpadów zgodnie z ustawą o 
odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2019 r. poz. 701);  

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia,  

5) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z 
dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o 
zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

i) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
j) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub potwierdzających spełnianie warunków 
uczestnictwa w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający może żądać od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

k) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
l) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
m) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). 

n) Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres:  
e-mail: a.linkiewicz-mendel@spzoz-grodzisk.pl  
lub ePUAP: /SPZOZGrodziskwlkp/SkrytkaESP  
– oznaczając, w tytule wiadomości, że jest to oferta na odbiór, transport i zagospodarowanie 
odpadów medycznych nr sprawy: SPZOZ.ZP/2300/1/21 

o) Ofertę należy złożyć: 
 elektronicznie do dnia 19.02.2021 r. do godz. 9.00  
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18. Opis sposobu obliczenia ceny: 
a) W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia (w tym koszty transportu, załadunku, rozładunku, ewentualne upusty jakie 
Wykonawca oferuje, użyczenie pojemników, dezynfekcji pojemników, zagospodarowania (bądź 
recyklingu) lub unieszkodliwiania odpadów, dostarczenia wymaganych dokumentów) 

b) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
c) Podana przez Wykonawcę cena obejmować winna całość rzeczywistych kosztów wykonania 

zamówienia. W celu obliczenia ceny oferty należy przyjąć zakres i ilość usług określonych w 
zapytaniu ofertowym i projekcie umowy, uwzględniając działania i czynności wymagane od 
doświadczonego wykonawcy pozwalające na uzyskanie należytego poziomu świadczenia usług. 

d) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku). 
e) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich.  
f) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania uwzględnione w zapytaniu oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie  Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące 
wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy).  

g) Cena oferty powinna wynikać z przedłożonej oferty. 
h) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
Oświadczenie takie należy złożyć na formularzu ofertowym. Uwaga przedmiotowy wymóg 
dotyczy wyłącznie tzw. odwróconego VAT.  

i) Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z 
matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT. 

j) Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości 
obowiązującej na dzień składania ofert. 

k) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 

l) Cenę jednostkową stosowaną w kalkulacji Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji 
własnej, zachowując wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 

m) Podane ilości odpadów mają charakter szacunkowy do skalkulowania ceny ofertowej i nie 
stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania wytworzenia odpadów w podanych ilościach. 
Rzeczywiste ilości mogą odbiegać od podanych w formularzu i będą wynikać z aktualnych 
potrzeb Zamawiającego. 

n) Podane ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania umowy. 
o) Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki 

pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty z zapytaniem ofertowym. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie 
uwzględniał konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 

 
19. Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: 
Cena ofertowa brutto – 100% 

a) Oferty oceniane będą systemem punktowym w skali od 0 do 100 pkt. wg zasad opisanych 
poniżej:  

Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującego wzoru: 
 
   Najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych  
 Cena = ________________________________________________________  x 100 x 100 % 
    Cena brutto ocenianej oferty  
 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu. 
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c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 
e) O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców pocztą elektroniczną. 
f) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę (do wysokości środków przeznaczonych 
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania) Zamawiający podpiszę umowę. Termin i miejsce 
podpisania umowy wyznaczy Zamawiający. 

20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.  
W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27 kwietnia w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego RODO), 
Zamawiający wprowadza do zapytania ofertowego Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącą załącznik nr 2. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z zapewnieniem stosowania 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 osobowych) (Dz.U.2019.730)  

 w przypadkach, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 
2016/679 (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; 

 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 
2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

 skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych 

 osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 

 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu; 

 - skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o 
którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 (RODO) , nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 

I. ZAŁĄCZNIKI  
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 
2. Załacznik nr 2 – Wzór umowy 
       Zatwierdził: 
 
       /-/ Halina Sroczyńska  
 
      Dyrektor SPZOZ w Grodzisku Wlkp. 


