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ZMIANA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE  

PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO 
 

„Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin” 

 

Zgodnie z art.38 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Gmina Grójec przedstawia 

zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą realizacji zadania: 

 

W punkcie I SIWZ na stronie 4 zostaje wprowadzona następująca informacja: 

 

 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego;. 

 w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

We wzorze formularza oferty – załącznik nr 1 zostaje wprowadzone następujące 

oświadczenie:  

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

  

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.* 

 

  ........................................................ 
                                                                                                                      podpis osoby upoważnionej 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 



We wzorze umowy – załącznik nr 7 w §12 wprowadza się punkt 8 o nastepujacym 

brzmieniu:   

8. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym zamawiający informuje, że jest obowiązany do 

odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

przesyłanych za pośrednictwem platformy. W przypadku zamiaru złożenia 

ustrukturyzowanej faktury wykonawca proszony jest o poinformowanie 

Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. 

Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcy informacje o nr konta na 

platformie PEF. 

 


	E:\UGIM\Przetargi\2019\WI-2019-18\zmiana siwz .docx

