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Warszawa, dn. 18.09.2020 r.

UZP/BO/MS/18074/20610/20 
dot. KIO 2329/20

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
Dworcowa 31 

44-145 Pilchowice

W związku z wniesieniem do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołania w dniu 17.09.2020 r. przez 
Wykonawcę, którym jest:
E-mocja Sp. z o. o. 
ul. Złota 61 /lok. 100 
00-819 Warszawa

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego:
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach  
Dworcowa 31 
44-145 Pilchowice

na: zakup wyposażenia i sprzętu medycznego - wsparcie dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa 
w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych w tym COVID-19 i gruźlicy. Numer 
referencyjny: 22/ZP/2020/P, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie:

1/ wartości zamówienia, w szczególności o poinformowanie, czy wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

2/ terminu przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia 
odwołania (wraz z dokumentem potwierdzającym ten termin),

3/ sposobu w jaki ww. informacja została przesłana,

4/ terminu i sposobu przekazania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego kopii odwołania.

Informacje te są wymagane do sprawdzenia wymogów formalnych odwołania oraz dokonania 
niezbędnych czynności wstępnych, przygotowawczych i sprawdzających.

Przedstawiając powyższe uprzejmie proszę o przesłanie wskazanych informacji w ciągu 
jednego dnia roboczego:

I. w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 
dniem 18 października 2018 r. na nr faksu (22) 458-78-03 lub drogą elektroniczną pod 
adres: odwolania@uzp.qov.pl

II. w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 18 
października 2018 r. drogą elektroniczną pod adres: odwola/iia@uzp.qov.pl
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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 zwigzku 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), zwanej dalej „RODO", oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), informuję, że:

>  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 
02-676 Warszawa, tel.: (22) 458 78 40, fax: (22) 458 78 00;

>  inspektorem ochrony danych osobowych w Krajowej Izbie Odwoławczej jest Pani Katarzyna Furgalska, 
kontakt: iod.kio@uzp.gov.pl;

>  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 
z postępowaniem odwoławczym o sygn.:

>  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie KIO oraz pracownicy UZP wskazani 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania odwoławczego, strony i uczestnicy postępowania 
odwoławczego oraz inne osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania odwoławczego w oparciu o obowiązujące przepisy;

>  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat liczonych zgodnie 
z przepisami archiwalnymi, za wyjątkiem przypadków, w których w wyniku ekspertyzy archiwalnej okres 
przechowywania zostanie wydłużony;

>  posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• 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,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;

>  nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
• 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,

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jak również 
konsekwencje ich niepodania, wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO.
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