
 
 

   

1                                                                                                     

 

 
 
  

 Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 
 

Łódź, dnia 30.05.2018 

 

Dotyczy :Postępowania przetargowego na „Budowę pawilonu dla hipopotamów 

karłowatych, na terenie MOZ w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym 

wybiegi dla zwierząt, zbiorniki wodne wiaty, oraz infrastrukturą techniczną” Znak 

Sprawy MOZ.DI.521.3.2018 

 

Szanowni Państwo 

 

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 Miejski Ogród Zoologiczny w 

Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź; 

 Sprawy związane z  ochroną danych osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym 

w Łodzi Spółka z o.o należy kierować na adres  iod@zoo.lodz.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 prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowę pawilonu dla hipopotamów 

karłowatych, na terenie MOZ w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym 

wybiegi dla zwierząt, zbiorniki wodne wiaty, oraz infrastrukturą techniczną” Znak 

Sprawy MOZ.DI.521.3.2018; 
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 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 2017 r. poz. 

1579 i 2018), 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; 

 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.  
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______________________ 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 
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 związku z wyżej wymienionym Rozporządzeniem Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579.).dalej 

Pzp, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez 

dodanie oświadczenia wykonawcy do formularza oferty zgodnie z wytycznymi Urzędu 

Zamówień Publicznych dostępnymi pod adresem [https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-

zamowieniach-publicznych]. 

 

Ponadto w związku z wprowadzoną zmianą formularza oferty zamawiający zmienia 

termin składania i otwarcia ofert.  

Przed zmianą w punkcie 16 SIWZ było : 

16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

16.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane: 
 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. 
94-303 Łódź,  ul. Konstantynowska 8/10 

 
„Budowę pawilonu dla hipopotamów karłowatych, na terenie MOZ w 
Łodzi  wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wybiegi dla 

zwierząt, zbiorniki wodne wiaty, oraz infrastrukturą techniczną”. 
 

Nie otwierać przed dniem 06.06.2018 r. do godz. 11:00 

16.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym w Łodzi Spółka z o.o., 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10,w 
nieprzekraczalnym terminie: 
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do dnia 06.06.2018 r. do godz. 10:30 

16.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż 
w sekretariacie Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający identyfikację 
postępowania, którego dotyczy oferta. 

 
16.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółka z 

o.o., 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10,w : 
 

w dniu 06.06.2018 r. o godz. 11:00 

 
16.5 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

http://bip.zoo.lodz.pl/przetargi.html  informacje dotyczące: 
16.5.1 kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
16.5.2 Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
16.5.3 ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  
 
W wyniku  zmiany punk 16 SIWZ przyjmuje obowiązujące brzmienie : 
Przed zmianą w punkcie 16 SIWZ było : 

16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

16.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane: 
 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. 
94-303 Łódź,  ul. Konstantynowska 8/10 

 
„Budowę pawilonu dla hipopotamów karłowatych, na terenie MOZ w 
Łodzi  wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wybiegi dla 

zwierząt, zbiorniki wodne wiaty, oraz infrastrukturą techniczną”. 
 

Nie otwierać przed dniem 11.06.2018 r. do godz. 11:00 

16.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym w Łodzi Spółka z o.o., 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10,w 
nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 11.06.2018 r. do godz. 10:30 

16.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż 
w sekretariacie Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający identyfikację 
postępowania, którego dotyczy oferta. 

16.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółka z 
o.o., 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10,w : 
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w dniu 11.06.2018 r. o godz. 11:00 

 
16.5 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

http://bip.zoo.lodz.pl/przetargi.html  informacje dotyczące: 
16.5.1 kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
16.5.2 Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
16.5.3 ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  
 

 

 

Zatwierdził: 

Prezes Zarządu  

dr Arkadiusz Jaksa 

/podpis nieczytelny/ 

 

 

Członek Zarządu  

lek. wet. Tomasz Jóźwik 

/podpis nieczytelny/ 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Zmieniony Formularz Oferty 
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 


