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Jarocin, dnia 24.11.2020 r. 

NR SPRAWY: ZGO/ZP/28/2020 

 

ZMIANA  ZAPISÓW 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na   

„Zakup sprzętu mobilnego – Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

Jarocin – ciągnik rolniczy” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 

 

ZMIANA NR 1: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ Tom I IDW na stronie tytułowej w 

zakresie danych adresowych, które otrzymują nowe brzmienie: 

 

„ZGO Sp. o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” 

Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin 

Tel.: 62 747 24 56 

Fax.: 62 747 24 56 

 

 

ZMIANA NR 2: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w pkt. 1 SIWZ Tom I IDW, który 

otrzymuje nowe brzmienie: 

Nazwa: „ZGO Sp. Z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” 

Adres: Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin 

NIP:  6172054982 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgo-jarocin.pl  

Adres strony internetowej:  www.zgo-jarocin.pl  

Adres Platformy Zakupowej:  https://jarocin.ezamawiajacy.pl  

Link do Platformy udostępniony został na stronie internetowej Zamawiającego www.zgo-

jarocin.pl w zakładce „PRZETARGI”. 

Numer telefonu: (62) 747 24 56. 

 

ZMIANA NR 3: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w pkt. 16.2 SIWZ Tom I IDW, który 

otrzymuje nowe brzmienie: 

 

16.2.  Forma wadium. 

Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 roku, poz. 110, ze zm.).  

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, 

gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej jako Beneficjenta należy 

wskazać: „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum 

Recyklingu”, Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicz 1, 63-200 Jarocin. 

 

ZMIANA NR 4: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w pkt. 21.1. SIWZ Tom I IDW, który 

otrzymuje nowe brzmienie: 

 

21.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w jednej lub kilku 

następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,  

2) poręczeniach bankowych, 

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

4) gwarancjach bankowych,  

5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 229). 

 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji: należy wskazać „ZGO Sp. z o.o.  

w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, Witaszyczki, ul. Mariusza 

Małynicza 1, 63-200 Jarocin. 

 

ZMIANA NR 5: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w pkt. 40. SIWZ Tom I IDW, który 

otrzymuje nowe brzmienie: 

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:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” 

Witaszyczki, Ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin 

Tel.: 62 747 24 56 

Fax.: 62 747 24 56 
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Poczta elektroniczna: sekretariat@zgo-jarocin.pl 

▪ Strona internetowa: www.zgo-jarocin.pl    

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w w/w jednostkach jest: 

Pan Witold Ruciński, kontakt: iodo@jarjarocin.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

na  „Zakup sprzętu mobilnego – Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

Jarocin – ciągnik rolniczy”, nr sprawy ZGO/ZP/28/2020 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

▪ 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  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy 

Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin, 

KRS: 0000208474, NIP: 6172084457, REGON: 251618910 oraz spółka Otwarty 

Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 

49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, 

REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej; 

▪ 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, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ 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; 

▪ 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. 
 

*Wyjaśnienie: 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
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niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

 

**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. 

 

 


