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Wieprz, 12.08.2021 r.

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup fabrycznie
nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej Bystrej
Działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24) informuję, iż zmianie ulegają
następujące zapisy treści SWZ:
1. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ
PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM 1 – bez przeprowadzenia negocjacji
(art. 275 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24)
2. Pkt I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:
Przedmiot zamówienia stanowi Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bystrej
Parametry techniczne samochodu powinny odpowiadać minimalnym wymaganiom
Zamawiającego, określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ.
Wykaz sprzętu ratowniczego i wyposażenia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
jednostki OSP Bystra, dla którego należy wykonać uchwyty i mocowania stanowi załącznik nr 2 do
SWZ.
Wszystkie wskazane z nazwy urządzenia, materiały, lub sprzęty należy rozumieć jako
określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych (przykładowe).
Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
3. Pkt XV KLAUZULA RODO otrzymuje 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”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej, 34382 Bystra reprezentowana przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/2021 Zakup
fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej Bystrej.
- 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa

Pzp”; osoby upoważnione przez Zamawiającego Ochotniczą Straż Pożarną w Bystrej, którzy
muszą mieć dostęp do danych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz
podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Zamawiającego na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Zamawiającego oraz organy
administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub
orzeczenia sądowego) 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;
- 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.
4. Pkt XVI ZAŁĄCZNIKI otrzymuje brzmienie:
1) Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Załącznik nr 2 do SWZ Wykaz sprzętu ratowniczego i wyposażenia średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostki OSP Bystra, dla którego należy wykonać
uchwyty i mocowania
3) Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
4) Załącznik nr 4 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego
5) Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz ofertowy
6) Załącznik nr 6 do SWZ – Formularz Specyfikacji Technicznej
7) Załącznik nr 7 do SWZ Wzór umowy
8) Załacznik nr 8 do SWZ – identyfikator postępowania
9) Załącznik nr 9 do SWZ – instrukcja użytkownika aplikacji miniPortal
Uaktualnione załączniki n 7 do SWZ Wzór umowy, nr 8 identyfikator postępowania.
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-podpisano elektronicznie-

