Ogłoszenie nr 540001911-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.
Bartoszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500776-N-2020
Data: 2020-01-07

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Krajowy numer identyfikacyjny
51075058000000, ul. Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo
Polska, tel. 89 764 20 02, e-mail przetargi@zdpdabrowa.pl, sekretariat@zdpdabrowa.pl, faks 89 764
20 02.
Adres strony internetowej (url): https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: KLAUZULA RODO: 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: Zarząd Dróg Powiatowych
w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56a, 11-200 Bartoszyce; , tel. 89 764 20 02, email: sekretariat@zdpdabrowa.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZDPBartoszyce/Skrytka
ESP. 2. Administrator z dniem 25 maja 2018r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym

może Pani/Pan skontaktować się pocztą, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 56A, 11200 Bartoszyce, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo@zdpdabrowa.pl (dokumenty elektroniczne doręczane do Zarządu Dróg Powiatowych w
Dąbrowie k/Bartoszyc muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym). 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 znak: ZDP-DT.3430.1.2020
pod nazwą Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 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 Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; 8. 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. 9. 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. USTRUKTURYZOWANE DOKUMENTY ELEKTRONICZNE 1. Zamawiający
dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu

elektronicznego, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert
dostępnej pod adresem: https://pefexpert.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191) Dane konta do
przesłania faktury ustrukturyzowanej: Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota
Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce Adres PEF / NR PEPOL 7431957485. Strony zgodnie
przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje się dzień, w którym
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT. Wykonawca zamierzający wysyłać
ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do
uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe
wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje,
że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 7:00 –
15:00. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy,
w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 15:00 uznaje się, że została ona doręczona
w następnym dniu roboczym. 2. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektroniczny, za wyjątkiem faktury. PRZYNALEŻNOŚĆ DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.
informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
(załącznik nr 6 do siwz). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

