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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
ul. Zamkowa 16
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila- Wyleżych- Urząd Miejski w Pabianicach
Tel.: +48 422254600
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Faks: +48 422254669
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowy-bip.um.pabianice.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
ul. Zamkowa 16
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila- Wyleżych- Urząd Miejski w Pabianicach
Tel.: +48 422254600
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Faks: +48 422254669
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowy-bip.um.pabianice.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w
Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
Numer referencyjny: ZPK.271.6.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71247000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla
projektów:
a) „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” – Nr Umowy o dofinansowanie projektu: UDA RPLD.03.01.01-10-0003/17
b) „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” Nr Umowy o dofinansowanie projektu: UDA RPLD.03.01.02-10-0004/17.
Inżynier będzie kompleksowo zarządzał wszystkimi robotami, usługami i dostawami niezbędnymi dla realizacji
projektów, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
Szczegółowy zakres usług zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/06/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Pabianice
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-053794
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 072-159697
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/04/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35 000,00 zł przed upływem terminu składania
ofert zgodnie z art. 45 i 46 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie badania czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2
i 8ustawy Pzp. Wykonawca z ofertą składa oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa
dokumenty wymienione w rozdziale VII ust. 7.17 ppkt 5 lit a-g SIWZ: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencjii informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji wcelu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie z art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy; aktualne zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłatytych należności; aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
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lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty
tych należności; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji– dokumentów potwierdzających
dokonaniepłatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne; oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
októrych mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych; oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów o
którychmowa w Rozdziale VII ust.7.17 pkt 5 SIWZ Wykonawca składa dokumenty wskazane w Rozdziale
VII ust.7.17 ppkt 6 SIWZ. 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 ust.
7.17 pkt 6 SIWZ składa się dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 7.17 ppk 7 SIWZ. Wykonawca mający
siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której
dotyczy dokument wskazany w ust. 7.17 pkt. 5 lit. b) SIWZ, składa dokument wskazany w ust. 7.17 pkt. 9
SIWZ.Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 stanowiących nie
więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego; zamówienie podobne zostanie udzielone odrębną umową
lub umowami z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki i będzie polegało na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe, tj. wykonywaniu usług dla przedmiotowego zadania, a ilość
usług zleconych w ramach zamówienia podobnego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego w
ramach wartości stanowiącej nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego- zamówienie może być udzielonew
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy też w trakcie realizacji
zamówienia podstawowego w razie konieczności.
Powinno być:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35 000,00 zł przed upływem terminu składania
ofert zgodnie z art. 45 i 46 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie badania
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz
spełniawarunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 8
ustawy Pzp. Wykonawca z ofertą składa oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).W
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty
wymienione w rozdziale VII ust. 7.17 ppkt 5 lit a-g SIWZ: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencjii
informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; informację z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie z art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument
potwierdzający że zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłatytych należności;
aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności; oświadczenie Wykonawcy o
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie
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wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się ozamówienia publiczne; oświadczenie
Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, októrych mowa w ustawie o podatkach i
opłatach lokalnych; oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo jej braku.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów o
którychmowa w Rozdziale VII ust.7.17 pkt 5 SIWZ Wykonawca składa dokumenty wskazane w Rozdziale
VII ust.7.17 ppkt 6 SIWZ. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejscezamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.
7.17 pkt6 SIWZ składa się dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 7.17 ppk 7 SIWZ. Wykonawca mający
siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której
dotyczydokument wskazany w ust. 7.17 pkt. 5 lit. b) SIWZ, składa dokument wskazany w ust. 7.17 pkt. 9
SIWZ.Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 stanowiących
nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego; zamówienie podobne zostanie udzielone odrębną
umową lub umowami z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki i będzie polegało na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe, tj. wykonywaniu usług dla przedmiotowego
zadania, a ilośćusług zleconych w ramach zamówienia podobnego będzie uzależniona od bieżących potrzeb
Zamawiającego w ramach wartości stanowiącej nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego- zamówienie
może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy
też w trakcie realizacji zamówienia podstawowego w razie konieczności.
Klauzula informacyjna RODO- zasady ochrony danych osobowych- w Rozdziale II ust. 2.8. SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2018
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 11/08/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 12.06.2018 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego
tj. Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2018 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim
w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, pokój 21.
Powinno być:
Data: 13/06/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 13.06.2018 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego
tj. Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim
w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, pokój 21.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
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Zamiast:
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/06/2018
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w tym formularzu wszystkie informacje dotyczące postępowania i
zamówienia, w tym klauzula informacyjna RODO zamieszczone są na stronie internetowej zamawiającego i w
dokumentach składających się na SIWZ. Poniżej zapis Rozdziału II ust. 2.8 SIWZ:
Klauzula informacyjna:
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”, informuję, że Administratorem danych
osobowych (dalej: Administrator) jest Miasto Pabianice jako Zamawiający wyznaczony do przeprowadzenia
postępowania, z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. Zamkowa 16; inspektorem ochrony danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Pabianicach jest Pani Elżbieta Borowiecka, kontakt: iod@um.pabianice.pl , telefon: 42
22 54 605, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16,
95-200 Pabianice.
- 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 pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach
projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny:
etap Pabianice – Ksawerów” (ZPK.271.6.2018) 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 Prawo zamówień publicznych, dalej
„ustawa Pzp”;
- 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, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres
przedawnienia roszczeń;
- 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; Przy czym 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;
− 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 tj. prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
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prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− 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/a danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

