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DOA-ZP-III.271.44.2018 

 
                                                                                       Wszyscy Wykonawcy 
             ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia 

 
 

          Zamawiający, Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza ul. Młynarska 42/46, 
91- 838 Łódź, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 58 w Łodzi” dokonuje zmiany w SIWZ i formularza ofertowego:   

• PUNKT 5.1.3.2. otrzymuje brzmienie:  

          Wykonawca winien wykaza ć, że dysponuje lub b ędzie dysponował  
w realizacji niniejszego zamówienia: 

• jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót przy realizacji 
niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie na 
stanowisku kierownika robót/budowy 

• Punkt 12.1 SIWZ otrzymuje poni ższe brzmienie:  

12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres  

                                                                                     Urząd Miasta Łodzi 
                                                                           Wydział Zamówie ń Publicznych 
                                                                         w Departamencie Obsługi i Adm inistracji 
                                                                                  ul. ks. Ignacego Sko rupki 21 
                                                                                            90-532 Łód ź 
DOA-ZP-III.271.44.2018 
 

,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podsta wowej nr 58 w Łodzi" 
 

Nie otwiera ć przed dniem  05.06.2018 r. do godz. 13:00 
  

• Punkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych 
w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź 
ul. ks. Ignacego Skorupki 21, pokój nr 8, III piętro, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 05.06.2018 r. do godz. 12:00 
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• Punkt 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
 

        Otwarcie ofert nast ąpi  w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament   
Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21 
– III piętro pok. 15,  

 
w dniu 05.06.2018 r. o godz. 13:00 

 

• W SIWZ dodaje si ę punkt 20 o brzmieniu:  

20.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO  

20.1  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”, Zamawiający 
informuję, że: 

20.1.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel; +48 /42/ 638 44 44, fax + 48 /42/ 272 60 01, 
e-mail: lckm@uml.lodz.pl ; 

20.1.2  Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka 
Kozłowska,  tel; +48 /42/ 638 59 50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ; 

20.1.3  Dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

20.1.4  Odbiorcami 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 i 2018), 
dalej „ustawa Pzp”;   

20.1.5  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; 

20.1.6 Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego 
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;   

20.1.7  W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

20.1.8  Osobie, której dane osobowe dotyczą posiada: 

• 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; 
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• 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, 
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

20.1.9  Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 
− 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.  

20.2 Wykonawca, wypełniaj ąc obowi ązki informacyjne wynikaj ący z art. 13 lub art. 14 
RODO wzgl ędem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo średnio lub 
pośrednio pozyskał w celu ubiegania si ę o udzielenie zamówienia publicznego w tym 
post ępowaniu składa stosowne o świadczenie zawarte w Formularzu ofertowym 
(Załącznik nr 2 do SIWZ).   

• W formularzu ofertowy dodaje si ę pkt 4.14 o brzmieniu:  

 
4.14 Oświadczam, że wypełniłem obowi ązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osob owe bezpo średnio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania si ę o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym post ępowaniu. 

 
Zamawiający zamieścił na stronie BIP http://bip.uml.lodz.pl/urzad-

miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-
euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=669&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5
D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order w zakładce dotyczącej 
przedmiotowego postępowania nowy, zawierający ww. zmianę wzór dokumentu tj:  Formularz 
ofertowym (zał. nr 2 oraz zał. Nr 7 do SIWZ)  

 
Zamawiaj ący dopuszcza zło żenia oferty na poprzednim wzorze dokumentu 

wskazanym powy żej z jednoczesnym uznaniem, że Wykonawca zapoznał si ę 
z wprowadzonymi zmianami w zakresie RODO.  

 
z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

         ROMAN CIEŚLAK 
         /podpis nieczytelny/ 

        p.o. Dyrektora 
                                                                                                                Wydziału Zamówie ń Publicznych     
 


