Myślenice, dnia 05.06.2018r.
INW.271.8.2018
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika
Zamawiający:

Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie
umowy ramowej pn.:
„Roboty budowlane, drogowe i remontowe oraz usługi naprawczo-konserwacyjne
na terenie Miasta i Gminy Myślenice”
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), po dokonaniu analizy
opublikowanego w BZP ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zamieszczonych na stronie
internetowej, koryguje zapisy w/w dokumentów w ten sposób, iż wprowadza następujące zmiany lub
uzupełnienia w tych dokumentach :
1) Pkt. 4 IDW Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej pomiędzy Zamawiającym,
a maksymalnie jednym Wykonawcą w ramach przetargu nieograniczonego prowadzonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pn.: „Roboty budowlane, drogowe i remontowe oraz
usługi naprawczo-konserwacyjne na terenie Miasta i Gminy Myślenice”.

-

Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na drogach gminnych na terenie Gminy
Myślenice. Rodzaje robót wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
roboty ziemne,
ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,
mechaniczne ścinanie i uzupełnienie poboczy ziemią i materiałem kamiennym,
bieżące utrzymanie przepustów,
wykonanie przepustów drogowych rurowych,
umocnienie rowów płytami prefabrykowanymi lub w inny sposób,
ułożenie ścieków betonowych,
bariery ochronne stalowe,
likwidacja przełomów,
oczyszczenie rowów z namułu,
inne interwencyjne prace w ramach potrzeb.
Zamówienia jednostkowe w ramach zawartej umowy ramowej będą zawierały szczegółowy
opis robót do wykonania zawarty w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego
zamówienia jednostkowego i powinny być wykonywane zgodnie z: zakresem robót,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45221119-9 Renowacja mostów i przepustów
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych,
45233140-2 Roboty drogowe,
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg,
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg,
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,
77211400-6 Usługi wycinania drzew,
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę, osób wykonujących pod kierownictwem Wykonawcy czynności w trakcie

realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do
wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Szczegółowo tryb oraz sposób prowadzenia powyżej opisanej weryfikacji regulują postanowienia
Wzoru umowy tj. Części II niniejszej SIWZ – wzorze umowy.
2) IDW (część I SIWZ) - po pkt 37 dodaje się nowy pkt 38 [Klauzula informacyjna RODO] w
następującym brzmieniu:
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 Myślenice (adres:
ul. Rynek 8/9 32 – 400 Myślenice, Polska)



inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice jest Pani/Pani
Maciej Ostrowski Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, kontakt: adres e-mail: info@myslenice.pl;
telefon: 12 63 92 300



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.: „Zawarcie umowy
ramowej pn.: „Roboty budowlane, drogowe i remontowe oraz usługi naprawczokonserwacyjne na terenie Miasta i Gminy Myślenice” (nr ref. INW.271.8.2018 ) prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;



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 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.

Wyjaśnienia:
*

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.

3) W załączniku nr 1 do IDW (wzór formularza oferty) w pkt 4 dodaje się nowy zapis (jako lit. o) w
następującym brzmieniu:
o) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
6
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
7
publicznego w niniejszym postępowaniu .
4) Ponadto w opublikowanym ogłoszeniu wprowadza się następujące zmiany:
Sekcja IV. Punkt: 1.7 opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:
Umowa ramowa będzie zawarta: z jednym Wykonawcą
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 1
W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów
wymienionych powyżej. Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite
dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą dla uczestników niniejszego
postępowania w sprawie zamówienia publicznego wiążące.

Uwaga:
W związku z upływającym w dniu 11.06.2018r. terminem składania ofert Zamawiający
nie przewiduje zmiany tegoż terminu.

