Szczecin, 30 maja 2018 r.

SZ.ROZ.281.1.2018.JK

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie”.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Szczecinie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:
W rozdziale I SIWZ dodany zostaje punkt 2 o poniższej treści:
„ 2. 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 Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON:
368302575, NIP: 527-282-56-16;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP: iod@wody.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
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 ze zm.), 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
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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
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.”
Formularz ofertowy, tj. Załącznik nr 1 do SIWZ od punktu 7 zostaje zmodyfikowany
w następujący sposób:
„7. Oświadczam, że wypełniłem / nie dotyczą mnie obowiązki** - informacyjne przewidziane w

art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
8.Oświadczam(-y), pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
……………………………………… - ……………………………………………
(imię i nazwisko)

(funkcja; stanowisko)

e-mail: ………………...
tel.: ……………………
faks: …………………..
10. Ofertę składamy na ... kolejno ponumerowanych stronach.
11. Na ofertę składają się:
1) ……………………
2) ……………………
3) ……………………
4) ……………………
* wypełnić jeśli dotyczy; przekreślić gdy nie dotyczy;
** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia zakreśla odpowiednią deklarację).”
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Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmieniony, tj.:
Termin składania ofert: 05.06.2018 r. godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2018 r. godz.:10:30
Zamawiający informuję, że powyższe informacje zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego w
dniu 30.05.2018 r. wraz z ujednoliconą (zawierającą wszystkie powyższe zmiany) wersją Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (w tym Załączników do SIWZ w wersji edytowalnej).
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