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SPROSTOWANIE 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Dyrektywa 2014/23/UE 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Dyrektywa 2014/25/UE 

Dyrektywa 2009/81/WE 

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub modyfikacja ogłoszeń prowadzi do znaczącej zmiany warunków

konkurencji, konieczne jest przedłużenie początkowo przewidzianych terminów lub wszczęcie nowego

postępowania. 

 
 
 
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: 

 
 
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY 

I.1) Nazwa i adresy 

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej

 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.ted.europa.eu/

Dyrektywa 2014/23/UE

Dyrektywa 2014/24/UE

Dyrektywa 2014/25/UE

Dyrektywa 2009/81/WE
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SEKCJA II: PRZEDMIOT 

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia 

Oficjalna nazwa:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Krajowy numer identyfikacyjny:

-

Adres pocztowy:

ul. Raciborska 39

Miejscowość:

Katowice

Kod pocztowy:

40-074

Państwo:

PL

Osoba do kontaktów:

Justyna Bonk-Pietrzyk

Tel.:

+48 323512-345

E-mail:

j.pietrzyk@wsse.katowice.pl

Faks:

-

Kod NUTS PL

Adresy internetowe:

Glówny adres:

https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Adres profilu nabywcy:

-

Zastosować tyle razy, ile jest to konieczne

II.1.1) Nazwa:

Nazwa:

Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta , odczynników chemicznych, diagnostycznych,

materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i

dezynfekcyjnych o

Numer referencyjny:

OA.272.3.2019

II.1.2) Główny kod CPV
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia 

 
 
 
SEKCJA VII: ZMIANY 

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania 

Główny kod CPV

33696500

Uzupełniający kod CPV

[]

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych,

diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków

antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz udostępnienie urządzeń, wraz z serwisem i obsługa techniczną.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2019-07-12

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices

TED eSender

Inne środki

-

Login TED eSender: TED08

Logowanie jako klient TED eSender

-

Dane referencyjne ogłoszenia

2019-001043

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S

2019/S 116-284362

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia 2019-06-14
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VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję

zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst

Stary tekst Nowy tekst

II
II.2.4) Pakiet nr 16 Cześć 18
Opis zamówienia:

Pakiet 16 - Materiały referencyjne,
wzorce gęstości i substancji (pestycydy,
aminy, barwniki, mykotoksyny,
substancje słodzące) Pakiet zawiera 145
pozycji asortymentowych.

Pakiet 16 - Materiały referencyjne,
wzorce gęstości i substancji (pestycydy,
aminy, barwniki, mykotoksyny,
substancje słodzące) Pakiet zawiera 140
pozycji asortymentowych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst

Stary tekst Nowy tekst

III

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i
finansowa

Dopuszcza się dostarczenie
certyfikatów, świadectw lub specyfikacji
jakościowych w języku angielskim.
A) Wpis lub zgłoszenie/przeniesienie do
rejestru wyrobów medycznych dla
następujących pakietów i pozycji:
Pakiety całe: 3, 4, 6, 8
Pakiet 1, poz. 1÷43
Pakiet 2, poz. 1÷20
Pakiet 5, poz. 3, 4
Pakiet 9, poz. 2, 4÷12
Pakiet 10, poz. 1, 2, 6
Pakiet 11, poz. 1÷3, 7, 8, 10
Pakiet 14, poz. 4
Pakiet 28, poz. 7÷10

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I
TECHNOLOGII 1) z dnia 16
października 2018 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
dokumenty i oświadczenia sporządzane
w języku obcym dostarcza się wraz z
tłumaczeniem na język polski
A) Wpis lub zgłoszenie/przeniesienie do
rejestru wyrobów medycznych dla
następujących pakietów i pozycji:
Pakiety całe: 3, 4, 6, 8
Pakiet 1, poz. 1÷43
Pakiet 2, poz. 1÷20
Pakiet 9, poz. 2, 4÷12
Pakiet 10, poz. 1, 2, 6
Pakiet 11, poz. 1÷3, 7, 8, 10
Pakiet 14, poz. 4
Pakiet 28, poz. 7÷10

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst

Stary tekst Nowy tekst
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VI

VI.3) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna w zamówieniach
publicznych
Realizowana przez zamieszczenie
wymaganych informacji w ogłoszeniu o
zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie,
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, regulaminie konkursu lub
przy pierwszej czynności skierowanej do
wykonawcy.
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.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 r., str. 1, z późn. zm.),
zwanego dalej „ Rozporządzeniem
RODO”, oraz art. 8a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.) informuję, że Pani/ Pana:
1. Dane osobowe są przetwarzane przez
Wojewódzka Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Katowicach,
40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, e-
mail: wsse.katowice@pis.gov.pl , telefon
32 351 23 15
2. Dane osobowe są przetwarzane w
celu:
Przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Sukcesywna dostawa i transport
na koszt Oferenta do Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w
Katowicach; 40 – 074 Katowice,
ul. Raciborska 39, odczynników
chemicznych, diagnostycznych,
materiałów odniesienia, surowic, podłóż
mikrobiologicznych oraz środków
antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz
udostępnienie urządzeń, wraz
z serwisem i obsługa techniczną
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr postępowania
OA.272.3.2019 na podstawie art.6 ust. 1
lit. c Rozporządzenia RODO.
Podanie danych osobowych jest
obowiązkiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje nie
podania określonych danych osobowych
wynikają z ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą
udostępnione osobom lub podmiotom,
którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania na
podstawie art. 8 i 97 Prawa zamówień
publicznych.
4. Ma Pani/Pan prawo:
— dostępu do treści swoich danych,
— prawo sprostowania swoich danych z
tym, że skorzystanie z prawa
sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie

Klauzula informacyjna w zamówieniach
publicznych
realizowana przez zamieszczenie
wymaganych informacji w ogłoszeniu o
zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie,
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, regulaminie konkursu lub
przy pierwszej czynności skierowanej do
wykonawcy.
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.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 r., str. 1, z późn. zm.),
zwanego dalej „ Rozporządzeniem
RODO”, oraz art. 8a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.) informuję, że Pani/ Pana:
1. Dane osobowe są przetwarzane przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną
w Katowicach, 40-074 Katowice, ul.
Raciborska 39, e-mail:
wsse.katowice@pis.gov.pl, telefon
32 351 23 15;
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu
:
przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego :
Sukcesywna dostawa i transport na koszt
Oferenta do Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w
Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul.
Raciborska 39, odczynników
chemicznych, diagnostycznych,
materiałów odniesienia, surowic, podłóż
mikrobiologicznych oraz środków
antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz
udostępnienie urządzeń, wraz z
serwisem i obsługa techniczną.
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art.6 ust.
1 lit. c Rozporządzenia RODO.
Podanie danych osobowych jest
obowiązkiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje nie podania
określonych danych osobowych
wynikają z ustawy Prawo zamówień
publicznych;
3. Pani/Pana dane osobowe będą
udostępnione osobom lub podmiotom,
którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania na
podstawie art. 8 i 97 Prawa zamówień
publicznych;
4. Ma Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych,
- prawo sprostowania swoich danych z
tym, że skorzystanie z prawa
sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Prawo zamówień
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VII.2) Inne dodatkowe informacje 

zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Prawo zamówień
publicznych oraz nie może naruszać
integralności protokołu i jego
załączników,
— żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków wskazanych art. 18
ust.2 rozporządzenia RODO (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). Wystąpienie z
żądaniem ograniczenia przetwarzania nie
ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
5. Nie przysługuje Pani/Panu
— prawo do usunięcia danych
osobowych w zw. z art. 17 ust.3 lit. b, d
lub e Rozporządzenia RODO
— prawo przenoszenia danych
osobowych o czym mowa w art. 20
Rozporządzenia RODO,
— prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania jest art.
6
ust.1 lit. c rozporządzenia RODO.
6. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, w tym w
formie profilowania, nie są
przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane
zgodnie z art.97 ust.1 Prawa zamówień
publicznych 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 oraz czas
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń
wynikających z

niezgodnym z ustawą Prawo zamówień
publicznych oraz nie może naruszać
integralności protokołu i jego
załączników,
- żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków wskazanych art. 18 ust.2
rozporządzenia RODO ( 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). Wystąpienie z
żądaniem ograniczenia przetwarzania nie
ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
5. Nie przysługuje Pani/Panu
- prawo do usunięcia danych osobowych
w zw. z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e
Rozporządzenia RODO,
-prawo przenoszenia danych osobowych
o czym mowa w art. 20 Rozporządzenia
RODO,
-prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit.
c rozporządzenia RODO;
6. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, w tym w
formie
profilowania, nie są przekazywane do
państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych;
7. Dane osobowe będą przechowywane
zgodnie z art.97 ust.1 Prawa zamówień
publicznych 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 oraz czas wygaśnięcia
wzajemnych roszczeń wynikają

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniana data

Stara data Nowa data

IV

IV.2.2) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału

2019-07-19 09:00 2019-07-29 09:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniana data

Stara data Nowa data

IV

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

2019-07-19 12:00 2019-07-29 12:00
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cych z umowy; zgodnie z symbolem 272 załącznika nr 5 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów

zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą

przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień

publicznych oraz przez okres 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza

przepisy Rozporządzenia RODO;

9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 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;

10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor

Sanitarny, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, e-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl, telefon 32 351 23 15;

11. Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: iod@wsse.katowice.pl, telefon 32 351 23 37.


