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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o.
PL
Wiązowna
Zagórze k/W-wy
05-462
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Karczmarczyk-Tryc
Tel.: +48 224682453
E-mail: projekt.zag@centrumzagorze.pl
Faks: +48 227733323
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrumzagorze.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup systemu do analizy chodu w odciążeniu, niezbędnego do prowadzenia zaawansowanej diagnostyki oraz
modernizacja laboratorium chodu, związana z implementacją w/w systemu.
Numer referencyjny: 2/UE-1/PN/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
31000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do analizy chodu w odciążeniu, niezbędnego do prowadzenia
zaawansowanej diagnostyki oraz modernizacja laboratorium chodu, związana z implementacją w/w systemu na
potrzeby projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów
rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii
Sp. z o.o. w Zagórzu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dofinansowanie w ramach IX osi priorytetowej „Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania
9. 2 .2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Nr
RPMA.09.02.02-14-9357/17-00 zawartej w dniu 05 grudnia 2017 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

2/3

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2018

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ngadosha
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-065808
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 085-191159
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/04/2018

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: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/06/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 27/06/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/06/2018
Czas lokalny: 10:00

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/Warszawy
wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 oraz art.
14 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) zwane
dalej rozporządzeniem, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób
fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz osób
fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby
odpowiedzialne za wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia zamówienia,
podaje następujące informacje:
1. Administratorem jest Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/Warszawy,
05-462 Wiązowna.
2. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych: email: iod@centrumzagorze.pl adres do
korespondencji: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/Warszawy, 05-462
Wiązowna.
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3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu (celach) niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze, polegających na:
1) przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia poprzez zawarcie umowy,
2) realizacji zawartej umowy;
3) obsługi wynagrodzenia i innych świadczeń;
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5) sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów
prawa.
Kategoria przetwarzanych danych osobowych: dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce
pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę
biorącego udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę
i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej - jeżeli dane te
zostały przez wykonawcę podane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b, c, f rozporządzenia.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty:
1) upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;
2) którym przekazanie danych osobowych następuje na podstawie wniosku lub zgody;
3) którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
4) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcami danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust,. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa
została wykonana lub postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba
że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. Szczegółowe prawa i obowiązki osoby której dane są przetwarzane zawarte są w SIWZ.
7. Podstawą przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania lub wykonywanie umowy a także wymogi
ustawowe.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym piśmie, jest wymagane do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.
9. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz
chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia.
10. Dane osobowe nie będą:
1) profilowane;
2) przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

