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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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Numer: 590028-N-2018

Data: 2018-07-17

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36442956300000, ul.

Piotrkowska  175, 90-447   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 272 62 80, e-mail

zamowienia@zim.uml.lodz.pl, faks 42 272 62 77.

Adres strony internetowej (url): http://zim.lodz.bip-e.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6) ppkt. 17

W ogłoszeniu jest: 17.KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i 14 RODO a)

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi, siedziba: Łódź, ul.

Piotrkowska 104, e-mail: iod@uml.lodz.pl w imieniu którego działa Zarząd Inwestycji

Miejskich, siedziba: Łódź, ul. Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,

reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. b) W ZIM został wyznaczony

Inspektor ochrony danych, można skontaktować się z nim za pomocą adresu e-mail:

iod@zim.uml.lodz.pl. c) Przetwarzanie danych osobowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich

odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora Zarządu Inwestycji obowiązków

kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz
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Miasta Łodzi w związku z realizacją zadań powierzonych jednostce na podstawie zarządzenia

Nr 4028/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia

Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych oraz udzielenia

pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych ze

zm. w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do

uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie

utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.), w tym miedzy innymi niniejszego postepowania.

d) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa: 1) art. 6 ust.

1 lit. c 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; 2)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i

2018), zwaną dalej PZP. e) Podanie danych osobowych w zakresie określonym PZP,

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 ustanawiającym standardowy formularz

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z

dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1126) jest

obowiązkowe, a jeżeli w oferta nie zawiera wymaganych danych – nie odpowiada treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP zamawiający

ją odrzuca. f) Zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP, ZIM udostępnia dane złożone w czasie

postępowania o udzielenie zamówień publicznych w terminach i formie tam wskazanej –

poprzez publikację na stronie lub na wniosek osób zainteresowanych. g) PMŁ i ZIM mogą

przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. h)

Dane osobowe będą przetwarzane w ZIM do czasu niezbędnego do realizacji zadań, o których

mowa w pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego Centrum Usług

Wspólnych, prowadzącego obsługę jednostki na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady

Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla

jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.

1815 ze zm.) i tam przechowywane odpowiednio: 1) dokumentacja z postępowania o

udzielenie zamówień publicznych - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego; 2) dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówień

publicznych na zadania realizowane z dofinasowaniem z UE - przez okres wymagany przez
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Instytucję Zarządzającą danym programem operacyjnym skąd pozyskano środki. i) Każdy

ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli oraz prawo

żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność

wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w PZP oraz dla celów ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje. j) Każdy ma

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że

przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych

osobowych. k) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu. l) Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art.

13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio

lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym

postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Formularz

nr 1 do SIWZ).

W ogłoszeniu powinno być: 17.KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i 14 RODO

a) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich, siedziba, Łódź ul.

Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez

Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. b) W sprawach ochrony danych osobowych

można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane

dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl. c) Przetwarzanie

danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora Zarządu

Inwestycji obowiązków kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie

zamówienia publicznego na rzecz Miasta Łodzi w związku z realizacją zadań powierzonych

jednostce na podstawie zarządzenia Nr 4028/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca

2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań

inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako

inwestora zadań inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji

Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z

dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o

nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.), w tym

między innymi niniejszego postępowania. d) Przetwarzania danych osobowych odbywa się

na podstawie przepisów prawa: 1) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
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fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 2) ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwaną

dalej PZP. e) Podanie danych osobowych w zakresie określonym PZP, rozporządzeniu

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego

europejskiego dokumentu zamówienia oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1126)

jest obowiązkowe, jeżeli w oferta nie zawiera wymaganych danych – nie odpowiada

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP

zamawiający ją odrzuca. f) Zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP ZIM udostępnia dane złożone w

czasie postępowania o udzielenia zamówień publicznych w terminach i formie tam

wskazanej – poprzez publikację na stronie lub na wniosek osób zainteresowanych. g)

ZIM może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w

granicach prawa oraz podmiotom, z którym Administrator Danych Osobowych zawarł

umowę powierzenia przetwarzanie danych a także odbiorcom danych w rozumieniu

przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Łodzi, podmiotom

świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne. h) Dane osobowe będą

przetwarzane w ZIM do czasu niezbędnego do realizacji zadań, o których mowa w pkt 3,

a następnie przekazywane do archiwum zakładowego Centrum Usług Wspólnych,

prowadzącego obsługę jednostki na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady

Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla

jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

poz. 1815) i tam przechowywane odpowiednio: 1) dokumentacja z postępowania o

udzielenie zamówień publicznych - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego; 2) dokumentacja z postępowania o udzielenie

zamówień publicznych na zadania realizowane z dofinasowaniem z UE - przez okres

wymagany przez Instytucję Zarządzającą danym programem operacyjnym skąd

pozyskano środki. i) Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich

poprawiania, kontroli oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do

przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w

PZP oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych
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nie przysługuje. j) Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest

niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. k) Dane osobowe nie

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. l)

Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14

RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym

postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym

(Formularz nr 1 do SIWZ).
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