
 
 

Jakubowice Murowane, 28-08-2018r. 

Numer sprawy: RI.271.12.2018.MS 

 

Zmiana treści  

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla 

szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia 

kluczowych kompetencji” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Wólka jako Zamawiający 

informuje, iż dokonała modyfikacji treści SIWZ w niżej podanym zakresie; 

 

1. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018r w życie przepisów ustawy z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 100) do treści SIWZ przedmiotowego 

postępowania wprowadzona została Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o następującej 

treści; 

 

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wólka z siedzibą  

w  Jakubowicach  Murowanych  8,  20-258  Lublin  62; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wólka jest Pani/Pani Robert 

Gostkowski, adres e-mail; iodo@wolka.pl*; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa 

wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka  

w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

 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  
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29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 

dalej „ustawa Pzp”;   

 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; 

 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 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; 

 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.  

 

 

 

 

______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 

istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 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. 

 



MS/MS 

2. Zamawiający informuje, że zmianie uległy także następujące zapisy SIWZ 

 

Część 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

 

11.1.  Miejsce 

Urząd  Gminy  Wólka  z  siedzibą  w  Jakubowicach  Murowanych  8, 20-258 Lublin 62, 

pokój nr 19 (Sekretariat)  

11.2. Termin  
do dnia 5 czerwca 2018r, do godz. 10:00. 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. 

 
11.3.  Miejsce i termin otwarcia ofert – jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2018r  

o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu  Gminy  Wólka  Jakubowice  Murowane  8,   
20-258 Lublin 62, pokój nr 22  

 

Punkt 10.8. Koperta winna być zaadresowana następująco 

Urząd  Gminy  Wólka  z  siedzibą  w  Jakubowicach  Murowanych  8, 20-258 Lublin 62  
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: 
 
„Postępowanie publiczne na Dostawę wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół 

podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” 

Nie otwierać przed dniem 5 czerwca 2018 r. godzina 10:15” 

 

Część 8 Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda wniesienia wadium.  

8.1.  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 5 czerwca 2018 r. do godz. 10:00. 
 

Część 19 zmieniono na 20 Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do 
SIWZ: 

Zamawiający dodaje dodatkowy załącznik Nr 8 - Wzór oświadczenia wymaganego  
od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
lub art. 14 RODO 
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3. W związku z zaistniałą omyłką pisarską zmianie ulega treść Załącznik Nr 2 do SIWZ - 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z specyfikacją asortymentowo-cenową 

Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w 

ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” 

 

Pozycja nr 139 Listwa zasilająca 

Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, min. 4 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, 

długość przewodu min. 5 m. 

 

Pozycja nr 140 Przedłużacz bryzgoszczelny, odporny na zachlapania płynami  

Przedłużacz bryzgoszczelny, odporny na zachlapania płynami (klasa szczelności ip44), 5 gniazdek  

z uziemieniem wyposażonych w samozamykające się klapki, długość przewodu: min. 2 m. 

 

 

Pozostałe warunki SIWZ i umowy nie ulegają zmianie.  

   

-/Wójt Gminy Wólka 

Edwin Gortat 


