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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234715-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołajki: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
2018/S 103-234715
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 079-175797)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
NIP: 845-198-57-00 REGON: 361222985
ul. Kolejowa 6
Mikołajki
11-730
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Czachorowski
Tel.: +48 608411847
E-mail: biurowjm2020@gmail.com
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: http://7cudowmazur.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej „Etap I, III i IV”
Numer referencyjny: WJM. 271.11.2018.

II.1.2)

Główny kod CPV
45233162

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę szlaków rowerowych o długości około 215 km (łącznie z drogami
krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane
odcinki inwestycyjne):
a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:
• asfaltowej o szerokości 2.5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,
• z kostki betonowej,
• szutrowej;
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b) wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni:
• asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,
• z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;
• adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki
betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer.
1,5 m
c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości
1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów ...
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 079-175797

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 11:20
Powinno być:
Data: 18/06/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 11:20
Powinno być:
Data: 18/06/2018
Czas lokalny: 11:20

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest Stowarzyszenie
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jest Pan Paweł
Czacharowski, biurowjm2020@gmail.com
3. Dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego WJM. 271.11.2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

01/06/2018
S103
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/3

Dz.U./S S103
01/06/2018
234715-2018-PL

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

3/3

4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Dane osobowe zawarte w ofercie 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;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób
wskazanych w ofercie 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;
7. w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
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;
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;
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;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
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.
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