
   Rogów, 16.06.2020 r. 

 

Znak sprawy: IRG.271.3.2020 

Dot. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934E w km 0+000 – 0+995 w miejscowości Popień. 

Szanowni Państwo,  

 

Gmina Rogów , mając na uwadze art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji:  

I. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:   

• 14.14. Otrzymuje brzmienie :  

„14.14 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym 

egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Oferta na: Nie otwierać przed dniem 19.06.2020 r. godz.10:15.” 

• 17.1. Otrzymuje brzmienie:  

„17.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.06. 2020 r. do godziny 1000 w siedzibie 

Zamawiającego tj. Urząd Gminy Rogów , 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23 - pokój nr 20 – 

sekretariat”   

• 17.3 Otrzymuje brzmienie:  

„17. 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 19.06.2020  r. o godzinie 1015       

w pok. nr 4 – sala konferencyjna w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 23,   95-

063 Rogów, Urząd Gminy”   

II. Załącznika nr 2.1. do SIWZ „Oferta” w taki sposób że:  

• Dodaje pkt. 5 o treści:  

„Zatrudnię co najmniej 1 osobę bezrobotną przy realizacji zamówienia  

□  TAK                     □  NIE 

(UWAGA: brak wskazania „tak” lub „nie”, Zamawiający potraktuje jako brak deklaracji zatrudnienia).” 

• Dodaje pkt. 6 o treści:  

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskiwałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” 

• Zmienia się treść pkt. 8 (numeracja po modyfikacji):  

„OŚWIADCZAM, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Części 1 SIWZ pkt 3.6 do realizacji 

zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.” 

 

III. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.  

 

 

 

 

Wójt Gminy Rogów  

 

Daniel Kołada  

 
1 Rozporządzenie 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 dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 


