
 

Wołomin, 2020.02.06 

 

Odpowiedź nr 2 do sprawy ZAM/05/2020   

 

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  

 
           
 
DOTYCZY:  postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego  przez Szpital  w  
                  Wołominie pn : Remont V piętra Budynku Głównego na potrzeby Oddziału Chirurgicznego”- 
                                    nnrr  ppoossttęęppoowwaanniiaa    ZZAAMM//0055//22002200..  
 
 
 

                  Zgodnie z art.38.1.2 i  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. 
Ustaw 2019, poz.1843 z późn.zm. Zamawiający dokonuje modyfikacji w poniższym zakresie;    
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

Formularz ofertowy 
 

Modyfikacja dotyczy pkt.VI  ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ – „Formularz ofertowy” 
 
„JEST” 
 
VI. OŚWIADCZENIA: 
1)  Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SIWZ oraz we wzorze umowy; 

2)  W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3)  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert; 

4)  Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z SIWZ i  zapisami istotnych postanowień umowy; 

5)  Akceptujemy termin płatności faktur - 60 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego, 

6) Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
1) rozporządzenie 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).  
*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (możliwe usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

7) Wadium: 

- o wartości ………………….. PLN zostało wniesione w dniu ……….………… w formie …………………………………………  

 (potwierdzenie w załączeniu); 

8)    proszę(simy) o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto: ………………………………………………… * 
*dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3 
 

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824 
Centrala  tel.22 76.33.100, sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343 

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001 



„POWINNO  BYĆ” 
 
VI. OŚWIADCZENIA: 

1.  Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SIWZ oraz we wzorze umowy; 

2.  W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert; 

4.  Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z SIWZ i  zapisami istotnych postanowień umowy; 

5.  Akceptujemy termin płatności faktur - 60 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego, 

6. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
1rozporządzenie 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).  

*)W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (możliwe usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

7. Wadium: 

       - o wartości ………………….. PLN zostało wniesione w dniu ……….………… w formie …………………………………………  

       (potwierdzenie w załączeniu); 

8) proszę(simy) o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto: ………………………………………………… * 
       *dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu 

 
UWAGA; 
W powyższym załączniku należy uwzględnić również zmiany na które 
Zamawiający  wyraził zgodę  w odpowiedzi nr 1 z dnia 2020.02.05r. 
 

SEKRETARZ KOMISJI 
[-] Barbara Głowińska 

 
 

 
 
 


