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OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
ZAMAWIAJĄCY:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświat Bemowo m.st. Warszawy
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woj. mazowieckie
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I.
Przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy (dalej „DBFO Bemowo” lub
„Zamawiający”), działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1129 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”), ogłasza
Wstępne konsultacje rynkowe (dalej „konsultacje”) w celu pozyskania informacji, które mogą
być wykorzystane do przygotowania dokumentów zamówienia na świadczenie usług
medycyny pracy dla pracowników 27 placówek oświatowych obsługiwanych przez
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy, a także pracowników
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy.
2. W ramach Konsultacji Zamawiający zwraca się z prośbą o odpowiedź na pytania:
1) Czy Państwa placówka znajduje się w obrębie dzielnicy Bemowo i ile placówek (lub
placówek partnerskich) danego podmiotu znajduje się w obszarze administracyjnym
dzielnicy Bemowo? Zamawiający tłumaczy, iż placówki oświatowe objęte wspólną umowa
na usługi medycyny pracy znajdują się w różnych miejscach dzielnicy Bemowo, a chodzi
o optymalnie jak najkrótszą odległość od placówki do miejsca wykonania badań medycyny
pracy.
2) Czy są podmioty, które będą w stanie sprawnie obsłużyć szacowaną ilość badań medycyny
pracy dla pracowników oświatowych i biurowych? Szacowana ilość badań wg stanowisk
pracowniczych i związanych z tym czynników szkodliwych przedstawia załącznik nr 1.
3) Czy są podmioty, będące w stanie zaoferować szybki, maksymalnie 2-dniowy termin
oczekiwania na wizytę lekarską (przy badaniach wstępnych i okresowych)? Przy badaniach
kontrolnych najlepiej, gdyby Uczestnik mógł odbyć badanie w ciągu 24 godzin od zapisania
na wizytę.
4) Zamawiający zwraca uwagę, że w związku z organizacją roku szkolnego oraz rotacją
pracowników zwłaszcza we wrześniu, jest to okres szczególnie wzmożonego kierowania
pracowników na badania wstępne. Czy zatem są Państwo w stanie zaoferować w tym
okresie płynną obsługę zatrudnianych pracowników?
5) Czy załączona tabela z szacunkową ilością badań wg stanowisk występujących
w placówkach stanowi wystarczającą informację dla Wykonawców w celu należytego
oszacowania oferty? Jeśli tabela ta powinna mieć inny zakres informacji, prosimy
o podanie/zaproponowanie poprawnych nazw wierszy/kolumn.
6) Czy w celu wyliczenia ceny oferty, przy rodzajach stanowisk wskazanych w tabeli, a co za
tym idzie różnorodności badań, przyjęta do kalkulacji cena powinna być ceną ryczałtową
czy ceną za poszczególne specjalizacje lekarzy i badania wykonane w ramach medycyny
pracy?

II.
Zasady zgłoszenia udziału
1. Uczestnikami Konsultacji będą podmioty, które w wymaganym terminie prześlą do
Zamawiającego informacje stanowiące przedmiot Konsultacji, w szczególności odpowiedzi na
pytania w pkt. I 2. Uczestnik Konsultacji może przesłać dodatkowe materiały i informacje, które
uzna za pomocne w przyszłym organizowaniu postępowania.
2. Wszelkie dokumenty należy przesłać na adres dbfo@dbfobemowo.pl w terminie do dnia
6 grudnia 2021 r.
3. Po upływie terminu określonego w pkt 2 powyżej, przesłane dokumenty nie będą brane pod
uwagę.
III.
Konsultacje prowadzone są na zasadach określonych w niniejszym Ogłoszeniu oraz
Regulaminie Konsultacji, w szczególności:
1. Konsultacje będą prowadzone w języku polskim.
2. Udział w Konsultacjach jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie przekazanych
informacji w celu przygotowania dokumentów zamówienia.
3. Oczekiwany termin zakończenia Konsultacji to 10 grudnia 2021 r.
4. O zakończonych Konsultacjach Zamawiający powiadomi na Platformie SmartPZP i na stronie
internetowej www.dbfobemowo.pl.
IV.
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestnika w związku
z udziałem we Wstępnych konsultacjach rynkowych
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), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bemowo m.st.
Warszawy, ul. Rzędzińska 3, 01-368 Warszawa.
2.
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.bemowo@edukompetencje.pl.
3.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z Wstępnymi konsultacjami rynkowymi na świadczenie usług medycyny pracy.
4.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.).
5.
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
6.
Obowiązek podania przez osobę fizyczną biorącą udział w postępowaniu danych osobowych
bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo
zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.
Osoba, której dane są przetwarzane ma:
1)
prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
2)
prawo do sprostowania danych osobowych z zastrzeżeniem, że nie może to skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
3)
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem, że nie ma ono 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;
8.
Osoba, której dane są przetwarzane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie ma
prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.
9.
Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:
1)
prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
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 jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

