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Ogłoszenie nr 500120639-N-2018 z dnia 29-05-2018 r.
Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540595-N-2018
Data: 25/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 221221715, ul.
Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 59 841 00 91, e-mail
zamowienia@zimslupsk.com, faks +48 59 848 37 35.
Adres strony internetowej (url): http://www.zimslupsk.com

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: pkt IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu powinno być: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO.
Dane te dotyczą Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
jego pełnomocnika (osoby fizycznej), podwykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, które
Wykonawca przedłożył w ww. przetargu celem wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów
Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą
do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b4ddac2c-f2c4-49fd-801c-c4b05ae2c81b

2018-05-29

Strona 2 z 4

kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
które zostaną wskazane jako podwykonawca). 2. Regulacje RODO związane z ochroną danych
osobowych mają też zastosowanie do umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu oraz do
dokumentacji zgromadzonej w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania. 3.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zmawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na
rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk; Adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk,
ul. Przemysłowa 73; Numer telefonu: +48 59 841 00 91, Numer faksu: +48 59 848 37 35; Adres
e-mail: zamowienia@zimslupsk.com; 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w instytucji
Zamawiającego jest Pani Lidia Chabowska, kontakt: adres e-mail ido@zimslupsk.com, telefon
59 841 00 91; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego
wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, realizowaną
na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” - Umowa o dofinansowanie Nr RPPM.10.04.00-220002/16-00 z dnia 1 marca 2017r. - Numer referencyjny: ZIM.EI.VII.341/11/18; 4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia; 6)
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; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) na podstawie
art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 9)
na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b4ddac2c-f2c4-49fd-801c-c4b05ae2c81b

2018-05-29

Strona 3 z 4

zmianą wyniku ww. postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników; 10) na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO; 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.; 11) posiada Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 12) w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia
danych osobowych; 13) w związku z art. 20 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do
przenoszenia danych osobowych; 14) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 4. Analogiczny
obowiązek informacyjny jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od
Wykonawcy powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące
innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca).
Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. 5. Zamawiający może odstąpić od obowiązku
indywidualnego informowania każdej z takich osób, w przypadkach, o których mowa w art. 14
ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje już tymi informacjami albo gdy
wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku. 6. Obowiązek
informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują
dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach. Dla uzyskania
przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane
Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego
zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał,
przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania przedmiotowego zamówienia
publicznego wymagane jest oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez wykonawcę
danych osobowych od osób trzecich, które zawarte jest w Formularzu oferty (Załącznik nr1 do
SIWZ). 7. Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest
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zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z
udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). 8. 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 w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg oświadczenia o treści wskazanej w pkt 10a
Formularza oferty (Załącznika nr 1 do SIWZ). 9. Regulacje RODO w toku realizacji Umowy
zawarte są we Wzorze umowy(Załącznik Nr 9 do SIWZ).
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