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 DOA-ZP-III.271.37.2018                                                              Łódź, dnia 29.05.2018 r. 
 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Zmiana tre ści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Postępowanie pn.:  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29  
przy ul. Prz ędzalnianej 70 w Łodzi w ramach projektu pn. „ Racjonalizacja 
zuŜycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjn ych Łodzi. Etap I ” 
współfinansowanego przez Uni ę Europejsk ą w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-202 0, (Oś Priorytetowa IV: 
Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomode rnizacja budynków, 
Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków -ZIT ) 

           
      Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający zmienia tre ść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w nast ępujących punktach: 

 
I. Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie: 

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

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy                                             Urząd Miasta Łodzi 

                        Wydział Zamówie ń Publicznych 
                                            w Depar tamencie Obsługi i    Administracji  

                                         ul. ks. Ig nacego Skorupki 21   
                            90-532 Łód ź 

DOA-ZP-III.271.37.2018 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29  przy  

ul. Prz ędzalnianej 70 w Łodzi . 
Nie otwiera ć przed dniem  12.06.2018 r. godz. 11:00  

 
Punkt 12.2 otrzymuje brzmienie: 
12.2 Ofertę naleŜy złoŜyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych  

w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. 
Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro, w 
nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 12.06.2018 r. do godz. 10:00 

 
Punkt 12.5 otrzymuje brzmienie: 
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12.5  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych w 
Departamencie 
  Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 
  90-532 Łódź – III piętro pok. 15 

w dniu 12.06.2018 r. o godz. 11:00 
 

 II. Wrowadza do tre ści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nowy:  
 Punkt. 19  w  tre ści jn.  
 

19. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO 

19.1 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, Ŝe: 

19.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi  
z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-
44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. 

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

19.1.3  Dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

19.1.4 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”;   

19.1.5 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeŜeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

19.1.6 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;   

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

Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych; 
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3) na podstawie art. 18 RODO prawo Ŝądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeŜeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania, Ŝe przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO; 

19.1.8  Osoba, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyŜ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

III. Punk 19  SIWZ – WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ- otrzymuje now ą 
numeracj ę: 

 
20 – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ. 

 
IV. Wprowadza zmian ę w treści Zał ącznika nr 2 do SIWZ – do tre ści 

formularza wprowadza punkt  4.13 w tre ści j.n: 

4.13 Oświadczam, Ŝe wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
Zamawiaj ący zał ącza na stronie nowy Formularz oferty z wprowadzonym i 
zmianami. Je Ŝeli wykonawca zło Ŝy ofert ę bez wprowadzonego zapisu w pkt 
4.13 Formularza oferty Zamawiaj ący przyjmie, Ŝe Wykonawca wypełnił 
obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
 
 

podpis  z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
ROMAN CIEŚLAK 

(podpis nieczytelny) 
p.o. Dyrektora 

Wydziału Zamówień Publicznych  
 
 

 


