
 

Jastków, dnia 02-10-2018 

UG.271.31.2018.CT.4 

 

 

ZMIANA SIWZ (1) 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami w miejscowościach Dąbrowica, Płouszowice Kolonia, Dębówka w ramach 

aglomeracji Lublin 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy zmienia SIWZ: 

1)  punkt XVII na następujący:  

  

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jastków Panieńszczyzna,  

ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków tel. 81 502-04-25 

 inspektorem ochrony danych osobowych w jest Sekretarz Gminy Pan Andrzej Krak  

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków, pokój nr 18 B tel. 81 502-01-41 e-mail 

andrzej.krak@jastkow.pl; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego /jak w 

tytule/ 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 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do 

danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - 

przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą 

przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów 

powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych. 

 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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.  

______________________ 

* 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 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. 

 

2)   3 ust 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

 

Zamawiający zobowiązuje się za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, w tym za pełnienie 

nadzoru autorskiego i przeniesienie majątkowych praw autorskich do Projektu zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: …………………………….  zł netto (słownie złotych: 

……………………………. ) (zwane dalej „Wynagrodzeniem”), w terminie 30 dni od dnia 

przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 
 

3) punkt 1b działu V dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej otrzymuje brzmienie:  

 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie) wykonał co najmniej: 1 projekt sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 1 km, o 

wartości min. 30 000zł brutto. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dowody 

zawierają dane w innych walutach niż PLN, należy uwzględnić, że zamawiający jako kurs 

przeliczeniowy  waluty przyjmie kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 

4) punkt 4 działu VI otrzymuje brzmienie: 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 

których mowa w pkt VI. 1b składa każdy z tych Wykonawców, zaś oświadczenie, o którym 

mowa w pkt VI. 1a składa co najmniej jeden z Wykonawców (ten Wykonawca, który warunek 

udziału spełnia) lub wszyscy wspólnie. 

 

5) Zamawiający zmienia wzór załącznika nr 5 do SIWZ (w załączeniu) 

6)  punkt XI termin składania i otwarcia ofert na dzień 10-10-2018r. (godziny pozostają bez 

zmian) Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X 

SIWZ). 

 



 

 

Załącznik nr 5 

 

………………………………………………………..………………. 

(pieczęć firmowa podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW 
(opcjonalnie) 

 
Działając na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, oświadczamy, że 
zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy, swojego zasoby potencjału technicznego i 
zawodowego w zakresie: 

 
…………………………………………………………………………..……………….… ………………………... 
 
na potrzeby wykonania zamówienia pn. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
miejscowościach Dąbrowica, Płouszowice Kolonia, Dębówka w ramach aglomeracji Lublin 
 
Zakres udostępnienia zasobów został wskazany poniżej i dotyczy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                                     ……………………..………………………………… 
 (podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu udostępniającego zasoby ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej musi udowodnić 
Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 


