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Rrg.271.13.2018

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr sprawy: Rrg.271.13.2018 („Dz.U.IS S98 z dnia 25/O5/2018r. Nr ogłoszeizia:
223078-2018-PL) pn. „Budowa instalacji wykorzystttjqcyclt odnawialne źródła energii na terenie

gnz my Zanibrów”

Gmina Zambrów, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w związku
z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. 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. t)
i wynikającymi z tego aktu wymogami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Budo wę instalacji wykorzystujących odna widzie źródła energii zza terenie gminy Zambrów”

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się zmiany poprzez dodanie
następującego zapisu:

Zgodnie z art. 13 ust. J i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 6/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem 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), da]ej „RODO”,
informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Zambrów z siedzibą
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 46 16 reprezentowany przez Wójta Gminy
Zambrów;

• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zambrów jest Pan Mariusz
Pientkowski, kontakt: mpientkowski@nanocom.com.pl;

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: Rrg.27J.]3.20]8

(Dz. U./S S98 z dnia 25/05!2018r. Nr ogłoszenia: 223078-20]8-PL) n.,, Budowa instalacji
wykorzystujqcych odnawialne źródła energii na terenie gminy Zambrów” prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 Jat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;

• 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 okreś]onych
danych wynikają z ustawy Pzp;

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

— 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.
Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, że również wykonawca, podwykonawca i podmiot

trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o

udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób

fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5

RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem

wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia wraz z ofertą w niniejszym

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 tub art. 14 RODO zgodnie ze wzorem

stanowiącym załciczitik nr 73 do SIWZ (załącznik nr I do niniejszego pisma).

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 wykonawca nie składa w/w oświadczenia.

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, gdyż

modyfikacja SIWZ polega wyłącznie na wpisaniu zapisów wynikających z obowiązujących przepisów

prawa nie wprowadzając dodatkowych wymagań, które miałyby wpływ na sporządzenie ofert przez

Wykonawców.

Załączniki:
I. Załącznik nr 13 — Oświadczenie Wykonawcy dotyczące RODO.
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