
Ogłoszenie nr 540256181-N-2019 z dnia 26-11-2019 r.  

Ustka: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 624396-N-2019  

Data: 19/11/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 77094893200000, 

ul. ul. Wiejska  7, 76-270  Ustka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 144 811, e-mail 

a.bancuk@zgkustka.pl, faks 598 144 277.  

Adres strony internetowej (url): www.zgkustka.pl  

Adres profilu nabywcy: www.zgkustka.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.2.2  

W ogłoszeniu jest: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 70,00 jakość świadczenia usług 

30,00  

W ogłoszeniu powinno być: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 jakość 

świadczenia usług 40,00  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 2.2.  

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy 

wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 

ustawy Pzp  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 2.3.  

W ogłoszeniu jest: ) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 

(przetarg nieograniczony) Nie  

W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 

ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2.  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-11-29, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 



być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-12-04, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, 

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język 

polski  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6  

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe:  

W ogłoszeniu powinno być: 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”, Zamawiający 

informuje, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wiejska 7 76-270 Ustka 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 3. 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”; 4. 

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; 5. 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; 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. 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; 30.8. 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. ** 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.  
 


