Rozprza, 19.05.2021r.
GMINA ROZPRZA
AL. 900 – LECIA 3
97-340 ROZPRZA

Znak sprawy IZP.271.1.3.2021
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Zmiana treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu
w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na:
„Modernizacja - remont istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku
komunalnego w Niechcicach wraz z budową silosu na pelet”
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz.
1492 i poz. 2275) zmienia treść SWZ. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z treścią art. 286
ust. 3 cyt. ustawy przedłuża termin składania ofert oraz działając na podstawie art. 286 ust. 9
cyt. ustawy zamieszcza w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Zakres zmian treści SWZ jest następujący:
ROZDZIAŁ 1 otrzymuje brzmienie:
Gmina Rozprza
Adres do korespondencji: Al. 900 – lecia 3, 97 – 340 Rozprza
Regon: 590648008
NIP: 71-26-57-591
Telefon: (0-44) 649-61-08
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rozprza.pl
Adres strony internetowej: http://rozprza.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: Adres strony internetowej
prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
bezpośredni link https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa40510c-88e9-4491-8ad15a9f457796f1
Dodatkowo Zamawiający zamieszcza postępowanie w BIP w zakładce Zamówienia Publiczne
rok 2021 bezpośredni link do strony: http://bip.rozprza.pl/3185/585/izp271132021.html
ROZDZIAŁ 2 otrzymuje brzmienie:
Zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne informacje
i dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
będą udostępniane na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
ROZDZIAŁ 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności w postępowaniu są
umieszczane na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl.
ROZDZIAŁ 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
tj. do dnia 23 czerwca 2021 roku
ROZDZIAŁ 13 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 25 maja 2021
roku do godz. 09:30

ROZDZIAŁ 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2021 roku o godz. 10:00
ROZDZIAŁ 17 pkt 2 ppkt 6 otrzymuje brzmienie:
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ);
ROZDZIAŁ 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w pkt 2 ppkt 3-6 powyżej.
ROZDZIAŁ 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą,
w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł).
ROZDZIAŁ 39 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
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 119.1),
dalej „RODO”, informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gmina Rozprza reprezentowana przez
Wójta Gminy Rozprza z siedzibą w Rozprzy przy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza; tel.: 44
615 80 68; faks: 44 615 80 04; email: ug@rozprza.pl.
2) administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan
skontaktować się poprzez e-mail rodo@rozprza.pl lub pisemnie na adres Administratora. 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 będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez
Administratora obowiązku prawnego, a podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z ustawą z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Pzp)
(Dz.U.2019.2019).
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Urząd
Zamówień Publicznych prowadzący miniPortal do komunikacji elektronicznej działający pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania - zgodnie z art. 78 Pzp, zamawiający
przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy
przekracza 4 lata zamawiający przechowuje protokół wraz z złącznikami przez cały okres
obowiązywania umowy. Po spełnieniu celu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).
Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych jest to okres 5 lat,
natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji
przechowywane są przez 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od dnia 1 stycznia roku
następnego od daty zakończenia sprawy.
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.
8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z
wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu postępowań oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO, przy czym 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, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia;
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora;
9) nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych oraz nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych,
o których mowa w art. 20 RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. C;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
przetwarzane w celu profilowania;
ROZDZIAŁ 40 wykaz załączników do SWZ
Dodano załącznik nr 10 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

Zastępca Wójta
/-/ Artur Cubała

