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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 00028891700000, ul. Żwirki i 
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II. 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów 

eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM, w 

podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzenia 

marki Canon imagePROGRAF iPF8400. Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów 

eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP. Pakiet 3: Sukcesywne 

dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki: Canon , 

Dell, Samsung, Konica Minolta, Kyocera Mita, Epson, Brother, Develop, Gestetner, OCE, OKI, 

Olivetti, Panasonic, Philips, Ricoh, Sharp, Toshiba, Utax, Xerox, Nashuatec. 2. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzach cenowych zawierających opis 

przedmiotu zamówienia, stanowiących Załączniki nr 2.1-2.3 do SIWZ. 3. Zamawiający zaleca, 



aby Wykonawca wraz z ofertą dostarczył wersję elektroniczną Załącznika nr 2 nagranego na 

płycie CD/DVD w formacie.xls, co pozwoli na wyeliminowanie ew. omyłek rachunkowych w 

toku badania i oceny ofert oraz umożliwi wykorzystanie niniejszego załącznika przez 

Zamawiającego podczas realizacji umowy o zamówienie publiczne. 4. Zgodnie z § 1 ust. 3 Wzoru 

umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości 

przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w Formularzu cenowym zawierającym 

opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2.1-2.3 do umowy), a także ograniczenia przedmiotu 

umowy, ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5. Z uwagi na wymaganą wysoką jakość wydruków, w szczególności odwzorowanie barw m.in. 

dla potrzeb dokumentacji medycznej, Zamawiający wymaga aby materiały eksploatacyjne 

wyszczególnione w Załączniku 2.1, a także opisane w Załączniku 2.2 i 2.3 jako ,,wymagany 

oryginalny materiał eksploatacyjny” były wyprodukowane przez producenta posiadanych 

urządzeń lub zalecane do stosowania przez producenta tych urządzeń. W odniesieniu do 

pozostałych materiałów wyszczególnionych w Załączniku 2.2 i 2.3 dopuszczalnym jest 

zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych. 6. Przez materiał eksploatacyjny 

równoważny Zamawiający rozumie produkt: a) fabrycznie nowy lub regenerowany wytworzony 

seryjnie w cyklu produkcyjnym, b) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania, 

c) zapewniający wydajność co najmniej taką jak materiał eksploatacyjny oryginalny zalecany 

przez producentów sprzętu, potwierdzoną przez załączenie do oferty kart katalogowych, folderów, 

testów wydajnościowych lub innych dokumentów potwierdzających jakość i wydajność 

oferowanych materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normami ISO/IEC 19572, 19758 i 24711 

oraz ich pełną kompatybilność z urządzeniami drukującymi i kopiującymi do których materiały 

eksploatacyjne zostały wyszczególnione w Formularzach cenowych zwierających opis 

przedmiotu zamówienia, d) zapewniający porównywalną jakość wydruku jak materiał oryginalny, 

produkowany lub zalecany przez producenta urządzeń, e) zapewniający pełną współpracę z 

programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem w sposób zgodny z 

systemem zastosowanym przez producenta urządzenia, f) w żadnym stopniu nie naruszający praw 

patentowych ani innej własności intelektualnej. 7. Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne 

winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, 

kod kreskowy oraz termin ważności. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania 

materiałów eksploatacyjnych napełnianych powtórnie lub skopiowanych w sposób naruszający 

przepisy prawa. 9. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę na postanowienia §3 ust. 10 i 

następnych Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) w przypadku awarii sprzętu wynikającej z 



użytkowania dostarczonego materiału eksploatacyjnego. 10. Dostawy odbywać się będą w 

oparciu o pisemne zamówienie sporządzone przez Zamawiającego, w miejsce wskazane w 

zamówieniu tj.: Dział Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 

02-106 Warszawa lub bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Zamawiającego określonej w 

zamówieniu. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia dostaw na inny adres (również 

poza Warszawą na terenie RP), które nie przekroczą 3% zamówień. W przypadku dostaw do 

innych miejsc Wykonawca z fakturą dostarczy potwierdzenie odbioru dostawy. Wyklucza się 

realizację dostaw częściowych dla poszczególnych zamówień. 12. Zamówienie, o którym mowa 

w ust. 4 zawierać będzie: 1) nazwę jednostki Zamawiającego, 2) numer umowy, 3) datę 

zamówienia, 4) rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia, 5) miejsce dostawy. 13. Zamówienie, o 

którym mowa w ust. 4, będzie przekazane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku 

przekazania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie potwierdzi 

Zamawiającemu fakt jego otrzymania. 14. Ze względu na system wewnętrznej dystrybucji 

przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem umowy, 

zgodnie z ust. 4 części XXXI SIWZ, dostarczył do Działu Zamówień Publicznych WUM, ul. 

Żwirki i Wigury 61 pok. 307, 02-091 Warszawa, zdjęcia wszystkich zaoferowanych materiałów 

eksploatacyjnych oraz zestawienie wszystkich oferowanych materiałów eksploatacyjnych. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy 

materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek 

organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów 

eksploatacyjnych do urządzenia marki Canon imagePROGRAF iPF8400. Pakiet 2: Sukcesywne 

dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP. Pakiet 3: 

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki: 

Canon , Dell, Samsung, Konica Minolta, Kyocera Mita, Epson, Brother, Develop, Gestetner, 

OCE, OKI, Olivetti, Panasonic, Philips, Ricoh, Sharp, Toshiba, Utax, Nashuatec. Pakiet 4: 

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki 

Xerox 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzach cenowych 

zawierających opis przedmiotu zamówienia, stanowiących Załączniki nr 2.1-2.4 do SIWZ. 3. 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wraz z ofertą dostarczył wersję elektroniczną Załącznika nr 

2 nagranego na płycie CD/DVD w formacie.xls, co pozwoli na wyeliminowanie ew. omyłek 

rachunkowych w toku badania i oceny ofert oraz umożliwi wykorzystanie niniejszego załącznika 

przez Zamawiającego podczas realizacji umowy o zamówienie publiczne. 4. Zgodnie z § 1 ust. 3 

Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany 



ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w Formularzu cenowym 

zawierającym opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2.1- 2.4 do umowy), a także 

ograniczenia przedmiotu umowy, ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 5. Z uwagi na wymaganą wysoką jakość wydruków, w szczególności 

odwzorowanie barw m.in. dla potrzeb dokumentacji medycznej, Zamawiający wymaga aby 

materiały eksploatacyjne wyszczególnione w Załączniku 2.1, a także opisane w Załączniku 2.2, 

2.3 i 2.4 jako ,,wymagany oryginalny materiał eksploatacyjny” były wyprodukowane przez 

producenta posiadanych urządzeń lub zalecane do stosowania przez producenta tych urządzeń. W 

odniesieniu do pozostałych materiałów wyszczególnionych w Załączniku 2.2, 2.3 i 2.4 

dopuszczalnym jest zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych 6. Przez materiał 

eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt: a) fabrycznie nowy lub 

regenerowany wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, b) opakowany hermetycznie, nie 

noszący śladów użytkowania, c) zapewniający wydajność co najmniej taką jak materiał 

eksploatacyjny oryginalny zalecany przez producentów sprzętu, potwierdzoną przez załączenie do 

oferty kart katalogowych, folderów, testów wydajnościowych lub innych dokumentów 

potwierdzających jakość i wydajność oferowanych materiałów eksploatacyjnych zgodnie z 

normami ISO/IEC 19572, 19758 i 24711 oraz ich pełną kompatybilność z urządzeniami 

drukującymi i kopiującymi do których materiały eksploatacyjne zostały wyszczególnione w 

Formularzach cenowych zwierających opis przedmiotu zamówienia, d) zapewniający 

porównywalną jakość wydruku jak materiał oryginalny, produkowany lub zalecany przez 

producenta urządzeń, e) zapewniający pełną współpracę z programem sprzętu, monitorującym 

stan zasobników z tuszem lub tonerem w sposób zgodny z systemem zastosowanym przez 

producenta urządzenia, f) w żadnym stopniu nie naruszający praw patentowych ani innej 

własności intelektualnej. 7. Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne winny być opatrzone 

znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy oraz 

termin ważności. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów 

eksploatacyjnych napełnianych powtórnie lub skopiowanych w sposób naruszający przepisy 

prawa. 9. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę na postanowienia §3 ust. 10 i następnych 

Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) w przypadku awarii sprzętu wynikającej z użytkowania 

dostarczonego materiału eksploatacyjnego. 10. Dostawy odbywać się będą w oparciu o pisemne 

zamówienie sporządzone przez Zamawiającego, w miejsce wskazane w zamówieniu tj.: Dział 

Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub 

bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Zamawiającego określonej w zamówieniu. 11. 



Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia dostaw na inny adres (również poza Warszawą 

na terenie RP), które nie przekroczą 3% zamówień. W przypadku dostaw do innych miejsc 

Wykonawca z fakturą dostarczy potwierdzenie odbioru dostawy. Wyklucza się realizację dostaw 

częściowych dla poszczególnych zamówień. 12. Zamówienie, o którym mowa w ust. 4 zawierać 

będzie: 1) nazwę jednostki Zamawiającego, 2) numer umowy, 3) datę zamówienia, 4) rodzaj i 

ilość przedmiotu zamówienia, 5) miejsce dostawy. 13. Zamówienie, o którym mowa w ust. 4, 

będzie przekazane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania zamówienia 

faksem lub drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu fakt jego 

otrzymania. 14. Ze względu na system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem umowy, zgodnie z ust. 4 części XXXI 

SIWZ, dostarczył do Działu Logistyki WUM ul. Pawińskiego 3, pok. 3, 02-106 Warszawa zdjęcia 

wszystkich zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych oraz zestawienie wszystkich 

oferowanych materiałów eksploatacyjnych. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II. 

Punkt: 9) 

W ogłoszeniu jest: 1. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, partiami 

w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień złożonych w okresie 

12 miesięcy (w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 od daty zawarcia umowy, Pakietem 1 i 2 od 

dnia 13.12.2019 r.) lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 2. 

Każda dostawa sukcesywna realizowana będzie w terminie do maksymalnie 7 dni (termin stanowi 

jedno z kryteriów wyboru) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, 

partiami w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień złożonych 

w okresie 12 miesięcy (w zakresie dostaw objętych Pakietami 3 i 4 od daty zawarcia umowy, 

Pakietem 1 i 2 od dnia 13.12.2019 r.) lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na 

realizację zamówienia. 2. Każda dostawa sukcesywna realizowana będzie w terminie do 

maksymalnie 7 dni (termin stanowi jedno z kryteriów oceny ofert) od daty złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w godzinach 8:30 - 14:30, na 

warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:



Numer sekcji: III. 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych również wykonuje dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i 

kopiujących w tym nie więcej niż dwóch dostaw o łącznej wartości nie mniejszej niż: w Pakiecie 

1: co najmniej 30 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy złotych); w Pakiecie 2: co najmniej 40 

000,00 zł (słownie zł: czterdzieści tysięcy złotych); w Pakiecie 3: co najmniej 190 000,00 zł 

(słownie zł: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); Pod pojęciem dostawy Zamawiający rozumie 

jednorazową dostawę lub dostawy realizowane na podstawie jednej umowy sukcesywnej 

wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dostawy objęte więcej niż jednym 

Pakietem, wystarczającym jest wykazanie dostaw jw. dla pakietu o największej wartości, którego 

oferta dotyczy. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych również wykonuje dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i 

kopiujących w tym nie więcej niż dwóch dostaw o łącznej wartości nie mniejszej niż: w Pakiecie 

1: co najmniej 30 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy złotych); w Pakiecie 2: co najmniej 40 

000,00 zł (słownie zł: czterdzieści tysięcy złotych); w Pakiecie 3: co najmniej 100 000,00 zł 

(słownie zł: sto tysięcy złotych); w Pakiecie 4: co najmniej 50 000,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych); Pod pojęciem dostawy Zamawiający rozumie jednorazową dostawę lub dostawy 

realizowane na podstawie jednej umowy sukcesywnej wykonanej lub wykonywanej w okresie 

ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca 

składa ofertę na dostawy objęte więcej niż jednym Pakietem, wystarczającym jest wykazanie 

dostaw jw. dla pakietu o największej wartości, którego oferta dotyczy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu: Data: 2019-10-11, godzina: 11:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-10-18, godzina: 11:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.6) 

W ogłoszeniu jest: Informacja skierowana jest do osób fizycznych, w tym prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku 

prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający 

informuje, że w przypadku: - osób fizycznych, - osób fizycznych, prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą, - pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, - członka organu 

zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, - osoby fizycznej skierowanej do 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. W 

związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje Panią/Pana, że: 1. Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i 

Wigury 61, 02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM; 2. Administrator powołał 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: adres e-mail: 

iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320; 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; 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 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 

zm..), 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 lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji 

dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, 



jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie 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; 8. Posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 

RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 3) na podstawie art. 18 RODO 

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; W przypadku gdy wykonanie obowiązków, 

o których mowa w art. 15 ust. 1-3 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. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 4) prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: 1) w 

związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do 

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Zamawiający 

jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba 

fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie. W świetle 

powyższego Wykonawca, na druku Formularzy ofertowych, stanowiących Załączniki nr 1.1-1.3 

do SIWZ, zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązku 

informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu . 



W ogłoszeniu powinno być: Informacja skierowana jest do osób fizycznych, w tym 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w 

związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

Zamawiający informuje, że w przypadku: - osób fizycznych, - osób fizycznych, prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą, - pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, - 

członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, - osoby fizycznej 

skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku 

prowadzonego postępowania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje Panią/Pana, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa 

reprezentowany przez Rektora WUM; 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można się kontaktować: adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 

320; 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; 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 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm..), 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 lub 

zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w 

dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i w zawieranych umowach 

o dofinansowanie 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; 8. Posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 



Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych ; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO ; W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 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. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o 

którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Zamawiający jednocześnie informuje, że 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia 

obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże 

Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 

14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie. W świetle powyższego Wykonawca, na 

druku Formularzy ofertowych, stanowiących Załączniki nr 1.1-1.4 do SIWZ, zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu . 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK 1 

Punkt: CZĘŚĆ 3 

W ogłoszeniu jest: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i 

kopiujących marki: Canon , Dell, Samsung, Konica Minolta, Kyocera Mita, Epson, Brother, 

Develop, Gestetner, OCE, OKI, Olivetti, Panasonic, Philips, Ricoh, Sharp, Toshiba, Utax, Xerox, 



Nashuatec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu cenowym 

zawierającym opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2.3 do SIWZ 

W ogłoszeniu powinno być: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 

drukujących i kopiujących marki: Canon , Dell, Samsung, Konica Minolta, Kyocera Mita, Epson, 

Brother, Develop, Gestetner, OCE, OKI, Olivetti, Panasonic, Philips, Ricoh, Sharp, Toshiba, 

Utax, Nashuatec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu 

cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2.3 do SIWZ 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK 1 

Punkt: 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 1) Krótki opis przedmiotu 

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywne dostawy 

materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki Xerox. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu cenowym zawierającym opis 

przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2.4 do SIWZ 2) Wspólny Słownik 

Zamówień(CPV): 30125110-5, 30124300-7, 30125100-2, 30125120-8, 30192112-9, 30192113-6 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w 

dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 

90,00 Gwarancja 5,00 Termin dostawy 5,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Dostawy 

przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, partiami w zależności od bieżących 

potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień złożonych w okresie 12 miesięcy (w zakresie 

dostaw objętych Pakietem 4 od daty zawarcia umowy) lub do wyczerpania limitu kwoty 

przeznaczonej na realizację zamówienia. 2. Każda dostawa sukcesywna realizowana będzie w 

terminie do maksymalnie 7 dni (termin stanowi jedno z kryteriów oceny ofert) od daty złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego. 


