
Ogłoszenie nr 540158331-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.

Rozprza:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 576824-N-2019

Data: 2019-07-23

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rozprza, Krajowy numer identyfikacyjny 59064800800000, ul. ul. 900-lecia  3, 97-340 

Rozprza, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6496574, 6496108 w. 14, e-mail

inwestycje@rozprza.pl, faks 446 158 006.

Adres strony internetowej (url): www.rozprza.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: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja (remont)

drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łochyńsko – Rajsko Duże, gmina Rozprza

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi

gminnej Nr 110355E na odcinku Łochyńsko – Rajsko Duże w gminie Rozprza

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1.
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Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium

w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być

wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy

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

3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260

oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto

w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział w Rozprzy nr 82 8973 0003 0010 0000

0286 0004 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu IZP.271.1.9.2019

Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łochyńsko – Rajsko Duże,

gmina Rozprza”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania

środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa pkt. 3, przed

upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako

ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia

wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium

został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w

oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie

innej niż pieniądz przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie zamawiający

wymaga aby w treści dokumentu znajdowała się co najmniej informacja, że dotyczy on oferty

podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7. W przypadku wadium wnoszonego w

pieniądzu zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wpłaca się przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez zamawiającego, a wadium wpłacone w banku uważa się za

wniesione w sposób nieprawidłowy, gdyż nie jest wpłacone przelewem. Zgodnie z dyspozycją

art. 89 ust. 7b oferta wykonawcy, który wpłaci wadium w banku podlegać będzie odrzuceniu,

gdyż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Z treści gwarancji/poręczenia

winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w

terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty

wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 9. Oferta wykonawcy,

który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
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wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do

wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). 2.

Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy

jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium w

formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Ziemi

Piotrkowskiej oddział w Rozprzy nr 82 8973 00030010 0000 0286 0004 z dopiskiem na

przelewie: „Wadium w postępowaniu IZP.271.1.9.2019 Remont drogi gminnej Nr 110355E

na odcinku Łochyńsko – Rajsko Duże w gminie Rozprza”. 4. Skuteczne wniesienie wadium

w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym

Zamawiającego, o którym mowa pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed

upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5.

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej –

dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej

niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w

ofercie. 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz przez podmioty

wspólnie ubiegające się o zamówienie zamawiający wymaga aby w treści dokumentu

znajdowała się co najmniej informacja, że dotyczy on oferty podmiotów wspólnie

ubiegających się o zamówienie. 7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu zgodnie

z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez zamawiającego, a wadium wpłacone w banku uważa się za wniesione w

sposób nieprawidłowy, gdyż nie jest wpłacone przelewem. Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust.

7b oferta wykonawcy, który wpłaci wadium w banku podlegać będzie odrzuceniu, gdyż

wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno

wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w

terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Oferta

wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie

odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego

zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-08-07, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6

W ogłoszeniu jest: 10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 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 Wójt Gminy Rozprza, z którym można się skontaktować pod adresem: Urząd Gminy

w Rozprzy, 97-340 Rozprza, Al. 900- lecia 3, tel.: 44 615 80 68, fax: 44 615 80 06,

e-mail: ug@rozprza.pl 2) administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym

może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: rodo@rozprza.pl. Z Inspektorem

ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem

danych; 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 znak

IZP.271.1.9.2019 pod nazwą „Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów

rolnych Łochyńsko – Rajsko Duże, gmina Rozprza” w trybie przetargu

nieograniczonego. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w szczególności do: a)

dokonania oceny oferty pod względem braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, b) udzielenia

zamówienia publicznego i realizacji umowy, w szczególności wykonywania czynności

określonych w opisie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę
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lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), c)

przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, d) przechowywania danych dla

celów kontrolnych (zapewnienia rozliczalności, tj. wykazania spełnienia przez Gminę

Rozprza obowiązków wynikających z przepisów prawa). 4) 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”. W szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą

być podmioty: a) Krajowa Izba Odwoławcza, b) Prezes Urzędu Zamówień

Publicznych, c) sądy administracyjne, sądy powszechne, d) instytucje zarządzające

/pośredniczące w zarządzaniu/ programami współfinansującymi wydatki wynikające z

realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego ze środków unijnych,

krajowych lub innych, e) współpracujące z Gminą Rozprza i świadczące na jego rzecz

usługi z następujących kategorii: prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie, usługi

archiwizacji i niszczenia dokumentacji. 5) 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. W

przypadku zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dane osobowe zawarte w dokumentacji

postępowania/umowie przechowywane będą w terminach określonych w zasadach

zawartych w szczególności w wytycznych, umowach o dofinansowanie. 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) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

przysługuje Pani/Panu: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych

osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do
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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; 9) 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.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi

obowiązującymi przepisami. __________________ * 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.

** 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: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 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 Wójt Gminy Rozprza, z którym

można się skontaktować pod adresem: Urząd Gminy w Rozprzy, 97-340 Rozprza,

Al. 900-lecia 3, tel.: 44 615 80 68, fax: 44 615 80 06, e-mail: ug@rozprza.pl 2)

administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan

skontaktować się poprzez e-mail: rodo@rozprza.pl. Z Inspektorem ochrony danych
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można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem

danych; 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 znak IZP.271.1.9.2019 pod nazwą „Remont drogi gminnej Nr

110355E na odcinku Łochyńsko – Rajsko Duże w gminie Rozprza” w trybie

przetargu nieograniczonego. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w

szczególności do: a) dokonania oceny oferty pod względem braku podstaw do

wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, b) udzielenia zamówienia publicznego i realizacji

umowy, w szczególności wykonywania czynności określonych w opisie

przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z

późn. zm.), c) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, d)

przechowywania danych dla celów kontrolnych (zapewnienia rozliczalności, tj.

wykazania spełnienia przez Gminę Rozprza obowiązków wynikających z

przepisów prawa). 4) 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”. W

szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: a)

Krajowa Izba Odwoławcza, b) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, c) sądy

administracyjne, sądy powszechne, d) instytucje zarządzające /pośredniczące w

zarządzaniu/ programami współfinansującymi wydatki wynikające z realizacji

umowy o udzielenie zamówienia publicznego ze środków unijnych, krajowych

lub innych, e) współpracujące z Gminą Rozprza i świadczące na jego rzecz usługi

z następujących kategorii: prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie, usługi

archiwizacji i niszczenia dokumentacji. 5) 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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/faf5b99e-825f-4acb-96af-b702...

7 z 9 30.07.2019, 16:08



przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

W przypadku zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dane osobowe zawarte w

dokumentacji postępowania/umowie przechowywane będą w terminach

określonych w zasadach zawartych w szczególności w wytycznych, umowach

o dofinansowanie. 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) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

przysługuje Pani/Panu: − 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; 9) 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. Administrator

dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi

obowiązującymi przepisami. __________________ * 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
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jego załączników. ** 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.
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