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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Powiat Nowodworski, Krajowy numer identyfikacyjny 19264480800000, ul. gen. 
Władysława Sikorskiego  23, 82-100  Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, 
tel. 552 473 668, e-mail przetargi@nowydworgdanski.pl, faks 552 473 670.  Adres strony 
internetowej (url): http://www.bip.nowydworgdanski.pl  
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 7  
W ogłoszeniu jest: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, 
przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia jest jako załącznik nr 7 do SIWZ  
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, 
przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia jest jako załącznik nr 7 do SIWZ  
Informacja dla wykonawców zagranicznych:  
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 3. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt 19, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  



4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja 
przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  
 
II.2) Tekst, który należy dodać  
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Numer sekcji: VI  
Punkt: 6.6  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w 
zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z „RODO”. 1. Wykonawca 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do 
obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek 
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami 
(vide: art. 13 ust. 4). 2. Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 
zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej 
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 3. W celu zapewnienia, że 
wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w 
postępowaniu, zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego Oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 4. Zamawiający wymaga, aby 
Oświadczenie takie, wykonawca złożył w składanej ofercie. 5. Treść Oświadczenia została 
ujęta przez zamawiającego we wzorze Oferty. XXIII. Klauzula informacyjna wynikająca z 
art. 13 RODO w związku z zamówieniem publicznym. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U 
.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 z późn. zmianami) – dalej jako „RODO” informuję, że: 1. 
Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 
reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-
100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71. 2. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres 
Administratora. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz 
obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz 
innych ustaw i przepisów regulujących wykonywanie zadań powiatu. W zakresie w jakim 
załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych 
osobowych są również przepisy art. 122a – 122h ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami). 4. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych. 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 



w tym nie będą podlegać profilowaniu. 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane 
poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein 
i Islandię). 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo 
do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; 4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (RODO). 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. 
Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 
3. 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pozostałe informacje. 1. Zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. 2. Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonywanie zmian w umowie w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy PZP. 3. W przypadku, gdy wartości podane 
przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w SIWZ, podane 
będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni 
kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 4. Wszelkie nieuregulowane w 
niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, 
których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się 
do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP. 5. Przedmiotowe zamówienie 
jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  
 
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: VI  
Punkt: 6.5  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:  
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
Część nr 1  
Nazwa: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G na długości 750 m, w miejscowości Kępki; 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 31.10.2020 r.  
 


