Szczecin, 31 maja 2018 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: S8, S24, S25

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy
ul. Zbożowej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuje,
iż dokonuje modyfikacji zapisów w Specyfikacji w postępowaniu przetargowym prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji
projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200,Dn 150, Dn 125,Dn
100,Dn 80, Dn 65, Dn 50 i Dn 40 wraz z przyłączami przy ul Niepodległości, Kaszubskiej,
Bogurodzicy, Wojciecha, Więckowskiego w Szczecinie (Zadanie S24, S25) oraz
przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 150, Dn80 wraz z przyłączami przy
ul. Korzeniowskiego (Zadanie S8)”

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej: SIWZ):

I.

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w SIWZ poprzez dodanie pkt. 35, w następujący
sposób, iż:
Pkt. 35 otrzymuje brzmienie:

35. Ochrona danych osobowych
Zamawiający 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”, informuje, że:
35.1 Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szczecińska Energetyka
Cieplna Sp. z o. o. ul. Zbożowa 4, 70–653 Szczecin, tel. +48 91 450 99 99
e-mail: bok@sec.com.pl
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35.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się

z

Inspektorem

Ochrony

Danych,

za

pośrednictwem

adresu

e- mail: iod@sec.com.pl

35.3 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
w celu archiwizacji.

35.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo
zamówień publicznych.

35.5 Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 PZP

35.6 Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba, że umowa trwa dłużejwówczas przez ten okres. Dodatkowo w przypadku zamówień współfinansowanych
ze środków UE, okres przechowywania wynosi 5 lat począwszy od 1 stycznia roku
kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.

35.7 Okres wskazany w pkt 35.6 dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
których ofert nie wybrano.

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

35.9 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo przenoszenia danych.
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35.10 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO;

35.11 Wykonawcy 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 danych osobowych Wykonawcy
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

35.12 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZPniepodanie danych może m.in. uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie
oceny

spełniania warunków

udziału

w postępowaniu

oraz zdolności

wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
35.13 W razie konieczności z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ

II.

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w formularzach ofertowych, stanowiących
Załączniki nr 1.1 i 1.2 do SIWZ, w następujący sposób, iż:
dodaje się pkt. 10 o brzmieniu:
10) Oświadczam, że 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.

**

rozporządzenie 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
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie
terminu składania ofert.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2018 r. do godz. 13.00,
a otwarcie odbędzie się w dniu 08.06.2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego, tj.
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w następujący sposób:
Było:
17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2018 r.
do godziny 1300
Powinno być:
17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2018 r.
do godziny 1300
Było:

17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez
uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 001 Szczecin.
Oferta w postępowaniu na: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
sieci cieplnej wysokich parametrów”.
Nie otwierać przed dniem: 05.06.2018 r. godzina 1330”.
Powinno być:
17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed
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otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez
uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin.
Oferta w postępowaniu na: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
sieci cieplnej wysokich parametrów”.
Nie otwierać przed dniem: 08.06.2018 r. godzina 1330”.
Było:
19.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Było:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w
dniu 05.06.2018 r. o godzinie 1330

Powinno być:
19.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z
o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu
08.06.2018 r. o godzinie 1330

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska
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