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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Rzeszów
35-105
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Górak
Tel.:  +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl 
Faks:  +48 0178609480
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzdw.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”
Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WFU/14/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót
budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW
894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”. Przedmiotowe zadanie objęte jest Programem Funkcjonalno –
Użytkowym pn.:
Zadanie 1 dla DW 895:
„Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” w ramach
zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew –
Polańczyk”
Zadanie 2 dla DW 894:
„Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk" w ramach zadania pn.:
„Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk"
Zakres robót i prac projektowych został określony w Rozdziale III SIWZ „Program Funkcjonalno -
Użytkowy”wraz z załącznikami i SIWZ.

mailto:wzp@pzdw.pl
www.pzdw.pl
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: pzdw
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-059309
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-170776
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/04/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
2. Ośw o którym mowa w pkt 1 Wyk. zobow. jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zam jest dostępny nastronie internetowej Zam w miejscu
zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.
Powinno być:
2. Ośw o którym mowa w pkt 1 Wyk. zobow. jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zam jest dostępny nastronie internetowej Zam w miejscu
zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.
JEDZ należy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza poniżej
Klauzulę informacyjną z art. 13 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”,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów,
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w PZDW jest Pan Jakub Baraniewski ( e mail:iod@pzdw.pl )
3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:170776-2018:TEXT:PL:HTML
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4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5) Dane osobowe Wykonawcy 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;
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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;
7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
(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.)
- 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;
(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.)
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9) 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.
10) Zamawiający, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych, przewiduje powierzenie przetwarzania danych osobowych wykonawcy, na podstawie
postanowień umownych zawartych w Istotnych Postanowieniach Umownych i wymaga od wykonawcy
przestrzegania tych postanowień.


