Myślenice, dnia 07.06.2018r.
INW.271.7.2018
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika
Zamawiający:
Dotyczy:

Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Myślenicki
Budżet Obywatelski – wykonanie nawierzchni utwardzanych chodników, alejek i
parkingu oraz wykonanie alejek spacerowo – rowerowych z ławkami oraz
wykonanie zabezpieczenia osuwiska i regulacji cieku wodnego”

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 SIWZ
opracowanej w celu przeprowadzenia przedmiotowego postepowania, zamieszczonej na stronie
internetowej, koryguje zapisy SIWZ w ten sposób, iż wprowadza następujące zmiany lub uzupełnienia
w tej dokumentacji :
1) W IDW (część I SIWZ) pkt 4.1 ppkt 3) koryguje się omyłkę pisarską poprzez wskazanie
zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, „3) Wykonanie poboczy przy drogach gminnych nr
2
582, 494/4 w Polance około 150m ;”
2) w 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.: „Myślenicki Budżet
Obywatelski – wykonanie nawierzchni utwardzanych chodników, alejek i parkingu oraz
wykonanie alejek spacerowo – rowerowych z ławkami oraz wykonanie zabezpieczenia
osuwiska i regulacji cieku wodnego” (nr ref. INW.271.7.2018) 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;

