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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 629095-N-2019  

Data: 28/11/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Krajowy numer 

identyfikacyjny 25158093900000, ul. Witaszyczki  1a, 63-200  Jarocin, woj. wielkopolskie, 

państwo Polska, tel. 627 472 456, e-mail sekretariat@zgo-jarocin.pl, faks 627 472 456.  

Adres strony internetowej (url): http://zgo-jarocin.pl/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 1)  

W ogłoszeniu jest: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Ubezpieczenie 

majątku oraz interesu majątkowego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - 

Wielkopolskiego Centrum Recyklingu”  

W ogłoszeniu powinno być: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - 

Wielkopolskiego Centrum Recyklingu”  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4)  

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 5.1. Przedmiot zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz 

interesu majątkowego „Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - 

Wielkopolskiego Centrum Recyklingu”. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje 

ubezpieczeń: 1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 2. ubezpieczenie od 

kradzieży z włamaniem i rabunku, 3. ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, 4. ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej, 5.2. Zakres zamówienia obejmuje usługę opisaną wg 

„Wspólnego Słownika Zamówień” (CPV): 66510000-8 usługi ubezpieczeniowe. 5.3. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia. 5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II 

SIWZ Wzór umowy. 5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: 

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących jakiekolwiek czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

5.6. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 

przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, 

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i 



wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 5.1. Przedmiot zamówienia jest 

ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - 

Wielkopolskiego Centrum Recyklingu”. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje 

ubezpieczeń: 1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 2. ubezpieczenie od 

kradzieży z włamaniem i rabunku, 3. ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, 4. ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej, 5.2. Zakres zamówienia obejmuje usługę opisaną wg 

„Wspólnego Słownika Zamówień” (CPV): 66510000-8 usługi ubezpieczeniowe. 5.3. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia. 5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II 

SIWZ Wzór umowy. 5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: 

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących jakiekolwiek czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

5.6. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 

przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6)  

W ogłoszeniu jest: IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z pytaniami, kierując wniosek na adres: Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z 

o.o., Ul. T. Kościuszki 15 B, 63-200 Jarocin. 3. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań 

również drogą elektroniczną na adres: stachowska@jarjarocin.pl w formie edytowalnej. 4. Ze 

strony zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do 

potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 

przekazanych jest: 1) w sprawach przedmiotu zamówienia: Natalia Maćkowiak- Echaust, tel. 

+48 61 66 18 323. 2) w sprawach procedury: Magdalena Kaniewska, tel. 62 740 02 95, Edyta 

Szymczak, tel. 62 740 02 95, Alicja Stachowska, tel. 62 740 02 95. 5. 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: „Zakładu 

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu” 

Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin Tel.: 62 747 36 80 Fax.: 62 747 22 25 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@jarocin.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 „Ubezpieczenie 

majątku oraz interesu majątkowego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - 

Wielkopolskiego Centrum Recyklingu”, nr sprawy ZGO/ZP/19/2019 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”, - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 

okres 20 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; - 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; - 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 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.  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie wymaga 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca może zwrócić się 

do Zamawiającego z pytaniami, kierując wniosek na adres: Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. 

z o.o., Ul. T. Kościuszki 15 B, 63-200 Jarocin. 3. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań 

również drogą elektroniczną na adres: stachowska@jarjarocin.pl w formie edytowalnej. 4. Ze 

strony zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do 

potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 

przekazanych jest: 1) w sprawach przedmiotu zamówienia: Natalia Maćkowiak- Echaust, tel. 

+48 61 66 18 323. 2) w sprawach procedury: Magdalena Kaniewska, tel. 62 740 02 95, Edyta 

Szymczak, tel. 62 740 02 95, Alicja Stachowska, tel. 62 740 02 95. 5. 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 1a, 63-200 Jarocin Tel.: 

62 747 36 80 Fax.: 62 747 22 25 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@jarocin.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 „Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego 

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskiego Centrum Recyklingu”, nr sprawy 

ZGO/ZP/19/2019 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”, 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od dnia zakończenia 



postępowania o udzielenie zamówienia; - 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; - 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 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.  
 


