
 

SEKRETARZ 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Poznań, 31 października 2018 r. 

DA-IV-1.272.5.2018 
Wykonawcy biorący  

udział w postępowaniu 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „najem 

długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. 

 

ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej jako ustawą, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ a w 

konsekwencji załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza ofertowego, wg. poniższych zapisów: 

 

I. Po rozdziale XVII SIWZ dodaje się rozdział XVIII pod nazwą OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH, 

o treści: 

„Obowiązek informacyjny po stronie zamawiającego dotyczący danych osobowych 

wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez wykonawców i przekazanych 

zamawiającemu) 

1.  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:  

1.1 Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy  al. Niepodległości 34, 61-

714 Poznań. 

 

1.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt  z 

Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 

Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl . 

mailto:inspektor.ochrony@umww.pl


 

1.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu  związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz w celu archiwizacji. 

1.4 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o: 

 art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, 

 art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 

 art. 139 ust. 3 ustawy Pzp, 

 przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1764 ze zm. ), 

 przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego. 

 

1.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 lat, 

albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 

stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. 

Dane zawarte w umowie dotyczącej zamówienia publicznego (wraz  z załącznikami do umowy) 

będą przechowywane przez okres 10 lat. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy 

złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami 

umowy). 

 

1.6. Obowiązek podania danych osobowych 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. 

 

1.7.  W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                               

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 

1.8. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(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), 

c) 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 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), 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 

1.9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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.  

 



2. Zamawiający zamieścił oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, a dotyczące pozyskania 

przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla przedmiotowego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

II. Spis treści SIWZ zostaje uzupełniony o rozdział XVIII – Ochrona danych osobowych. 

 

III. W załączniku nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy, dodaje się  pkt IV o treści: 

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).” 

 

Załączniki 2: 

1. SIWZ po ww. zmianach; 

2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po ww. zmianach. 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.  

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 
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TOMASZ GRUDZIAK 


