
Ogłoszenie nr 540110924-N-2019 z dnia 04-06-2019 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 554093-N-2019

Data: 29/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

14661326400000, ul. ul. Mehoffera  72/74, 03-131  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.

22 811 06 88, e-mail przetargi@scol.warszawa.pl, faks 22 811 06 88.

Adres strony internetowej (url): www.scol.warszawa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Wyposażenie budynku Oddziału VI Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul.

Mehoffera 72/74 do wymogów określonych dla funkcjonowania Dziennego Domu Opieki

Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w SCOL Sp. z o.o. zgodnie z wnioskiem RPMA

09.02.02-14-A 708/18.” Numer referencyjny:

W ogłoszeniu powinno być: „Zakup i dostawa wyposażenia potrzebnego do uruchomienia

„Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym

Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu
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Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z

ubóstwem. Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; poddziałania 9.2.2

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową do dofinansowanie nr RPMA

09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu: „Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i

niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”. RPO WM na

lata 2014-2020.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na wyposażenie budynku

Oddziału VI Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów

określonych dla funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i

niesamodzielnych w SCOL Sp. z o.o.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na wyposażenie

Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w SCOL Sp. z o.o.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają być dostarczone wraz z

ofertą. Zamawiający nie przewiduje stosowania ar. 24aa Pzp. 1.1 formularz ofertowy – załącznik

nr 1 do SIWZ; 1.2 formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ; 1.3 zestawienie parametrów

techniczno-funkcjonalnych – załącznik Nr 1.1.-1.5 do SIWZ; 1.4 Materiały informacyjne

producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie

wymaganych parametrów oferowanego wyrobu. 1.5 Oświadczenie wykonawcy potwierdzające,

że oferowany sprzęt medyczny posiada wymagane prawem dopuszczenie do obrotu, określone w

ustawie z 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017, poz. 211) – oświadczenie własne

Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 1.6 oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ; 1.7 oświadczenie

dotyczące dostaw – załącznik Nr 5 do SIWZ; 1.8 zobowiązanie podmiotów trzecich na których
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zasoby powołuje się wykonawca - załącznik nr 6 do SIWZ - jeżeli dotyczy; 1.9 dokument

potwierdzający wniesienie wadium; 1.10 dokumenty potwierdzające umocowanie do

reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania

wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

publicznego; pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za

zgodność z oryginałem notarialnie.

W ogłoszeniu powinno być: 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają być

dostarczone wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje stosowania ar. 24aa Pzp. 4.1 formularz

ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 4.2 formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ; 4.3

zestawienie parametrów techniczno-funkcjonalnych – załącznik Nr 1.1.-1.5 do SIWZ; 4.4

Materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim

potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu. 4.5 Oświadczenie

wykonawcy potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny posiada wymagane prawem

dopuszczenie do obrotu, określone w ustawie z 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017,

poz. 211) – załącznik nr 8 do SIWZ. 4.6 oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z

postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ;

4.7 oświadczenie dotyczące dostaw – załącznik Nr 5 do SIWZ; 4.8 zobowiązanie podmiotów

trzecich na których zasoby powołuje się wykonawca - załącznik nr 6 do SIWZ - jeżeli dotyczy;

4.9 dokument potwierdzający wniesienie wadium; 4.10 dokumenty potwierdzające

umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do

reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia publicznego; pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,

potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: L.p. Nazwa przedmiotu

zamówienia Kwota wadium 1 Sprzęt do fizjoterapii - 500,00 zł 2 Sprzęt na salę rehabilitacyjną

600,00 zł 3 Aparat EKG - 190,00 4 Aparat do mierzenia ciśnienia, glukometr 5,00 5 Dostawa

łóżek i szafek przyłóżkowych 250,00 1. Wadium może być wniesione : a) w pieniądzu na
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rachunek nr: 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 z podaniem nr postępowania: ZP/27/2019 –

wyposażenie DDOM. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z

dnia 9 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=87cc863... 8 z 20

29.05.2019, 17:59 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium musi zostać

wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu (potwierdzona „za

zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) jego wniesienia

dołączona do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formach określonych w pkt. 2

lit. b-e, dowód wniesienia wadium nie może być wpięty w sposób trwały do pozostałych

stron oferty. Zamawiający zaleca złożenie oryginału dowodu wniesienia wadium w

oddzielnej kopercie, w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego zwrot w terminach

określonych w ustawie Pzp. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 2.

Zatrzymanie wadium. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 2 lit.

b-e powyżej, dokumenty te muszą zawierać określenie przypadków, w których wadium

zostaje zatrzymane przez Zamawiającego, tj., kiedy Wykonawca, którego oferta została

wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy lub kiedy Wykonawca, który złożył ofertę: d) w odpowiedzi

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 3. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych

w art. 46 ustawy Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: L.p. Nazwa
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przedmiotu zamówienia Kwota wadium 1 Sprzęt do fizjoterapii - 500,00 zł 2 Sprzęt na

salę rehabilitacyjną 600,00 zł 3 Aparat EKG - 190,00 4 Aparat do mierzenia ciśnienia i

glukometr 5,00 5 Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych 250,00 W przypadku składania

oferty na więcej niż jedną część, wadium można wnieść w wysokości, stanowiącej sumę

kwot wadiów wymaganych dla części, na które składana jest oferta. 1. Wadium może być

wniesione : a) w pieniądzu na rachunek nr: 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 z

podaniem nr postępowania: ZP/27/2019 – wyposażenie DDOM. Część Nr …………. b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)

gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=87cc863... 8 z 20

29.05.2019, 17:59 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium musi zostać

wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu (potwierdzona „za

zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) jego

wniesienia dołączona do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający

przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w

formach określonych w pkt. 2 lit. b-e, dowód wniesienia wadium nie może być wpięty w

sposób trwały do pozostałych stron oferty. Zamawiający zaleca złożenie oryginału

dowodu wniesienia wadium w oddzielnej kopercie, w sposób umożliwiający

Zamawiającemu jego zwrot w terminach określonych w ustawie Pzp. Kopię dowodu

wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 2. Zatrzymanie wadium. W przypadku

wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 2 lit. b-e powyżej, dokumenty te muszą

zawierać określenie przypadków, w których wadium zostaje zatrzymane przez

Zamawiającego, tj., kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy

w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy lub kiedy Wykonawca, który złożył ofertę: d) w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
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potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 3. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium na zasadach

określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-06, godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-07, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6

W ogłoszeniu jest: 1. 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”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.

Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 2) inspektorem ochrony danych osobowych w

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa jest Katarzyna Bieniek.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Wyposażenie

budynku Oddziału VI Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 do

wymogów określonych dla funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej dla

osób starszych i niesamodzielnych w SCOL Sp. z o.o. zgodnie z wnioskiem RPMA
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09.02.02-14-A 708/18.” ZNAK SPRAWY: ZP/27/2019 3) 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze

zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) 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 przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) 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; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych

osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie

do art. 22 RODO; 7) 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; 8) nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d

lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia

danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  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.

____________________  * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest

wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych

osobowych.  ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
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naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  *** Wyjaśnienie:

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 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

W ogłoszeniu powinno być: 1. 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”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana

danych osobowych jest: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 2)

inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-

Leczniczym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74, 03-131

Warszawa jest Katarzyna Bieniek. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODOw celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa wyposażenia

potrzebnego do uruchomienia „Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób

starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w

Warszawie”. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; poddziałania 9.2.2

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową do dofinansowanie

nr RPMA 09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu: „Dzienny Dom Opieki

Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum

Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”. RPO WM na lata 2014-2020. ZNAK

SPRAWY: ZP/27/2019 3) 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
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4) 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 przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) 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; 6) w odniesieniu do

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) 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; 8) nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit.

b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  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. ____________________  * Wyjaśnienie:

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia

inspektora ochrony danych osobowych.  ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz

jego załączników.  *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie

ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
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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.
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