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PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 
www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl 

 

WZP.271.61.2018       Otwock, dnia 2.07.2018 r. 
 
 

- wg rozdzielnika – 
(art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p.) 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
Budowa nakładki ulicy Konarskiego z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ramach zadania –„ 

nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)” 
 

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku 
poz. 1579) modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dot. przedmiotowego postępowania poprzez 
załączenie trzech nowych załączników „czasowej organizacji ruchu” o nazwach: 

1) „RYS-1” 

2) „RYS-2” 

3) „OPIS” 

  

II)  
 
Ponadto Zamawiający dodaje punkt XVIII SIWZ o następującej treści: 
 
XVIII. 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, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel. (22) 779 20 01, fax (22) 779 42 25; 

� inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest: Pan Witold Ciara, tel. 22 779 20 01 wew. 

121, adres e-mail, iod@otwock.pl 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
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� 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 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

� 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; 

� 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;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� 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; 

� 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.  

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
III) 
 
Zamawiający zamieszcza również nowy, aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ – formularz 
oferty. 
 
IV) 
 
Dodatkowo zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób (punkty XI.1 i XI.4 
SIWZ): 
 
Jest : 
 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 
05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 11.07.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  
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4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 
11.07.2018 r., o godzinie 1030. 

 

Zmienia się na  : 
 
 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 
05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 12.07.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 
12.07.2018 r., o godzinie 1130. 

 
 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje dokonaną modyfikację dotyczącą 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 
oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 
 


