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Ogłoszenie nr 500166373-N-2018 z dnia 16-07-2018 r.

Zapolice:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584659-N-2018 

Data: 05/07/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zapolice, Krajowy numer identyfikacyjny 73093448200000, ul. Plac Strażacki  5, 98-161  

Zapolice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 823-19-82 w. 28, e-mail a.ziolkowska@zapolice.pl,

faks 438 231 982. 

Adres strony internetowej (url): www.zapolice.biuletyn.net 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2.2) 

W ogłoszeniu jest: Kryteria: Cena: 60,00 Okres gwarancji: 20,00 Wysokość zabezpieczenia

należytego wykonania umowy: 20,00 

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: Cena: 60,00 Okres gwarancji: 40,00 

 

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: 2018-07-20, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu: Data: 2018-07-24, godzina: 10:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6) 

W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości od 5% do 10 % ceny całkowitej

(brutto), zgodnie z wartością zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wysokość

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, do wniesienia którego Wykonawca będzie

zobowiązany, zależna będzie od jej wysokości wskazanej w ofercie Wykonawcy 2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione przed podpisaniem

umowy według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust

1 ustawy PZP. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub

w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze

zobowiązaniem 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. Nr 109,

poz.1158, ze zm.) 4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na

konto Zamawiającego w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr rachunku: 95

9279 0007 0060 6114 2000 0240. Zabezpieczenie uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze

wpłyną na rachunek Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 5. Zamawiający nie

wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust.2 ustawy Pzp. 6.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym. 7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie

gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz

Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze

wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy

zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy

nie. 8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 9. Zamawiający

zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 1) 70% wartości zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
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uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu odbioru

końcowego 2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Zamawiający informuje, że

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 Gmina

Zapolice z siedzibą ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, nr tel. 43 823-19-82, e-mail:

urzad@zapolice.pl 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zapolice jest

Pani Małgorzata Galus, nr tel.: 43 823-19-82 w. 34, e-mail: m.galus@zapolice.pl; 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 przedmiotem jest „Przebudowa

dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w miejscowości Zapolice” w ramach realizacji

zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze

zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz

zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjnointegracyjne.” 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”; 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; 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) posiada

Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych *; c) 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 **; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
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uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do

usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w

art. 20 RODO; c) 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. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacja dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto). 2. Zabezpieczenie

należytego wykonania umowy winno zostać wniesione przed podpisaniem umowy według

wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust 1 ustawy PZP.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem

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. Nr 109, poz.1158, ze

zm.) 4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto

Zamawiającego w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr rachunku: 95 9279

0007 0060 6114 2000 0240. Zabezpieczenie uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na

rachunek Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 5. Zamawiający nie wyraża zgody

na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust.2 ustawy Pzp. 6. W przypadku

wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym

rachunku bankowym. 7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia

winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w

terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie

Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń
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Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 8. W

przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 9. Zamawiający zwróci

zabezpieczenie w następujących terminach: 1) 70% wartości zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu odbioru

końcowego 2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Informacje dotyczące ochrony

danych osobowych: Zamawiający informuje, że 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 Gmina Zapolice z siedzibą ul. Plac Strażacki

5, 98-161 Zapolice, nr tel. 43 823-19-82, e-mail: urzad@zapolice.pl 2) inspektorem ochrony

danych osobowych w Urzędzie Gminy Zapolice jest Pani Małgorzata Galus, nr tel.: 43 823-19-

82 w. 34, e-mail: m.galus@zapolice.pl; 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 przedmiotem jest „Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na

osiedlu w miejscowości Zapolice” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje

infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz

modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz zagospodarowaniem przynależnego

terenu na potrzeby rekreacyjnointegracyjne.” 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”; 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; 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,
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stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu

do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; c) 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 **; d) 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: a) w związku z

art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) 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. 

 


