Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa
bazy danych GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych dla obrębu Grzebienisko w
gminie Duszniki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SZAMOTULSKI
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257986
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 4
1.4.2.) Miejscowość: Szamotuły
1.4.3.) Kod pocztowy: 64-500
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.4.7.) Numer telefonu: +48 612928766
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: borowiakg@szamotuly.com.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat-szamotuly.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00178573/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.15. RODO (obowiązek informacyjny)
Przed zmianą:
1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane
przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi;2)
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 w Starostwie Powiatowym
w
Szamotułach jest
Starosta Szamotulski, adres: ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły. Starosta Szamotulski
odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.��������
inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Szamotulskim, ul. Wojska Polskiego 4 jest
Pani
Renata Promis, e-mail: iod@szamotuly.com.pl, tel: 695222665�������� Pani/Pana
dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu
komputerowego”, Nr sprawy: OR.272.5.2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji;3)
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych
osobowych
na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty
zajmujące się
obsługą informatyczną Administratora;4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole
postępowania będą przechowywane 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; Z uwagi na brak miejsca - ograniczona ilość znaków (liter) - szczegółowe
informacje
zawarto w SWZ. Prosimy o zapoznanie się z treścią: http://bip.powiat-szamotuly.pl
Po zmianie:
1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane
przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi;2)
Zgodnie z
art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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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 w Starostwie Powiatowym
w
Szamotułach jest
Starosta Szamotulski, adres: ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły. Starosta Szamotulski
odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Szamotulskim, ul. Wojska Polskiego 4 jest
Pani Renata Promis, e-mail: iod@szamotuly.com.pl, tel: 695222665��������
Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie pn.: „Opracowanie w
Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500 – 1:5000 dla obrębu Grzebienisko w gminie Duszniki, prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji;3)
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września
2019 r. –
Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych
osobowych
na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty
zajmujące się
obsługą informatyczną Administratora;4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole
postępowania będą przechowywane 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; Z uwagi na brak miejsca - ograniczona ilość znaków (liter) - szczegółowe
informacje
zawarto w SWZ. Prosimy o zapoznanie się z treścią: http://bip.powiat-szamotuly.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.16. RODO (ograniczenia stosowania)
Przed zmianą:
Posiada Pani/Pan:− na podstawie art.
15RODOprawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16
RODOprawodosprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO
prawożądaniaodadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków,októrychmowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa
UrzęduOchronyDanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Panadotyczącychnaruszaprzepisy RODO;Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17
ust. 3
lit. b, d lube RODOprawo dousunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którymmowa wart. 20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec
przetwarzaniadanychosobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych
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jest art. 6 ust.1 lit. cRODO. **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkowaćzmianąwynikupostępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień
umowywzakresieniezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
orazjegozałączników.***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
wodniesieniudoprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub
wceluochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesupublicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Z uwagi na brak miejsca ograniczona ilość znaków (liter) - szczegółowe informacje zawarto w SWZ. Prosimy o
zapoznanie się z
treścią: http://bip.powiat-szamotuly.pl
Po zmianie:
Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15RODOprawodostępu 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 lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa wart. 20RODO;− 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. cRODO. **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
orazjegozałączników.***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
wodniesieniudoprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub
wceluochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Z uwagi na brak miejsca ograniczona ilość znaków (liter) - szczegółowe informacje zawarto w SWZ. Prosimy o
zapoznanie się z treścią: http://bip.powiat-szamotuly.pl
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest założenie kompletnej w treści obligatoryjnej i fakultatywnej
numerycznej mapy zasadniczej poprzez sporządzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu zwanej dalej bazą GESUT oraz założenie bazy danych obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zwanej dalej bazą BDOT500, zharmonizowanych
z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne, na podstawie pomiarów oraz istniejącej w zasobie dokumentacji
geodezyjnej dla obrębu Grzybowo w gminie Duszniki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ – Warunki techniczne - Załącznik nr 1
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do SWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione
w projektowanych postanowieniach umowy.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację nin. zamówienia kwotę 130 000,00 zł.
Termin wykonania zamówienia
10 tygodni od podpisania umowy, nie później niż do dnia 15.12.2021 r.
3) Gwarancja jakości na przedmiot zamówienia (podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny
ofert):
Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce od odbioru,
Maksymalny okres gwarancji: 60 m-cy od dnia odbioru.
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest założenie kompletnej w treści obligatoryjnej i fakultatywnej
numerycznej mapy zasadniczej poprzez sporządzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu zwanej dalej bazą GESUT oraz założenie bazy danych obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zwanej dalej bazą BDOT500, zharmonizowanych
z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne, na podstawie pomiarów oraz istniejącej w zasobie dokumentacji
geodezyjnej dla obrębu Grzebienisko w gminie Duszniki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ – Warunki techniczne - Załącznik nr 1
do SWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione
w projektowanych postanowieniach umowy.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację nin. zamówienia kwotę 130 000,00 zł.
Termin wykonania zamówienia
10 tygodni od podpisania umowy, nie później niż do dnia 15.12.2021 r.
3) Gwarancja jakości na przedmiot zamówienia (podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny
ofert):
Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce od odbioru,
Maksymalny okres gwarancji: 60 m-cy od dnia odbioru.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

