30.05.2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500121482-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.

Ostróda:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559081-N-2018
Data: 17/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jana III Sobieskiego 5, 14100 Ostróda, woj. warmińskomazurskie, państwo Polska, tel. 896 429 800, e-mail sekretariat@powiat.ostroda.pl, faks 896 429 817.
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiat.ostroda.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium. Oferta musi być zabezpieczona [...]. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-0604 do godz. 10:00 w formie [...]. Wadium musi znajdować się fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2018 - 06 - 04 o godz.
10:00.[...].
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium. Oferta musi być zabezpieczona [...]. Wadium należy wnieść w terminie do dnia
2018 - 06 - 07 do godz. 10:00 w formie [...]. Wadium musi znajdować się fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2018 - 06 - 07 o
godz. 10:00. [...].

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 - 06 - 04, godzina 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Data: 2018 - 06 - 07,
godzina 10:00.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe. 1. Postępowanie [...]. 13.Klauzula informacyjna z art. 13 „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, jn.:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d2b91b21-f404-43a6-9fb8-b37150f3e0a9
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1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5;
tel/fax : (89) 642-98-00; fax: (89) 642 98 17; adres e- mail: przetargi@powiat.ostroda.pl; 2)inspektorem ochrony danych osobowych w
Starostwie Powiatowym w Ostródzie jest Pan Piotr Grobis , adres e-mail: grobis@powiat.ostroda.pl; tel. (89) 642 98 40; 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
pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego, w zakresie: Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, zlokalizowanego w Ostródzie przy ul. Kar. S.
Wyszyńskiego 2; znak sprawy; ZP.272.RL.14.2018, 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp; 5) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych ze współfinansowaniem w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przez okres 10 lat, tj. do dnia 31 grudnia 2028 r. 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, stosownie 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 których 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.

Drukuj
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