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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 659597-N-2018  

Data: 10/12/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Radomin, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Radomin  , 87-

404  Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 837 522, e-mail 

ugradomin@poczta.onet.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): http://radomin.pl/  

Adres profilu nabywcy: https://bip.radomin.pl/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: 1. „Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i 

montaż 20 instalacji fotowoltaicznych o mocach: 3,10 kW, 4,96 kW, 5,27 kW, 6,20 kW, 7,75 

kW, 8,06 kW oraz kolektora słonecznego na nieruchomościach osób prywatnych na terenie 

gminy Radomin. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa: SIWZ, 

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z 

załącznikami jako materiał do obliczenia ceny ofert i sporządzenia zestawienia rzeczowo-

finansowego (zestawienie wg wzoru jak w załączniku nr 1). Sporządzone przez wykonawcę 

zestawienie rzeczowo-finansowe stanowi dokument do rozliczenia zadania. Przy 

przygotowaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów druków załączonych do SIWZ. 

Wykonawca może sporządzić własne druki jednak ich treść musi być zgodna z treścią druków 

przygotowanych przez zamawiającego. 2. Cechy techniczne i jakościowe zastosowanych 

materiałów i rozwiązań powinny być zgodne z Polskimi Normami przenoszonymi normy 

europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, 

dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 

określenia wskazujące na określenie pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, 

urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych, należy rozumieć je jako określenie 

wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają 

odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą 

wyrazy lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż 

wskazane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zagwarantują one realizację 

robót zgodnie z dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od złożonych w wyżej wymienionych dokumentach. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 

ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu 

rozwiązań równoważnych wraz z podaniem ich parametrów i przedstawienia dowodów 



równoważności w postaci odpowiednich kart katalogowych. Brak wskazania w ofercie 

rozwiązań równoważnych wraz ze wykazaniem ich równoważności będzie traktowane jako 

zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania przez niego materiałów i urządzeń, o których 

mowa w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami art. 30 ust 9 ustawy Pzp określenie w 

opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, 

odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności: 

adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich 

użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zostało zawarte 

w dokumentacji projektowej.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 20 instalacji 

fotowoltaicznych o mocach: 3,10 kW, 4,96 kW, 5,27 kW, 6,20 kW, 7,75 kW, 8,06 kW na 

nieruchomościach osób prywatnych na terenie gminy Radomin. Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych będzie podzielona na dwa etapy: I etap – dostawa i montaż 10 sztuk 

instalacji fotowoltaicznych w roku 2019, II etap – dostawa i montaż 10 sztuk instalacji 

fotowoltaicznych w roku 2020. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 

określa: SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

wraz z załącznikami jako materiał do obliczenia ceny ofert i sporządzenia zestawienia 

rzeczowo-finansowego (zestawienie wg wzoru jak w załączniku nr 1). Sporządzone przez 

wykonawcę zestawienie rzeczowo-finansowe stanowi dokument do rozliczenia zadania. Przy 

przygotowaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów druków załączonych do SIWZ. 

Wykonawca może sporządzić własne druki jednak ich treść musi być zgodna z treścią druków 

przygotowanych przez zamawiającego. 2. Cechy techniczne i jakościowe zastosowanych 

materiałów i rozwiązań powinny być zgodne z Polskimi No rmami przenoszonymi normy 

europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych Jeżeli w opisie przedmio tu zamówienia, 

dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 

określenia wskazujące na określenie pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, 

urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych, należy rozumieć je jako określenie 

wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają 

odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą 

wyrazy lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, Zamawi ający 

dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie 

gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zagwarantują 

one realizację robót zgodnie z dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów techn 

icznych nie gorszych od złożonych w wyżej wymienionych dokumentach. Jednocześnie, 

zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do załączenia 

do oferty wykazu rozwiązań równoważnych wraz z podaniem ich parametrów i 

przedstawienia dowodów równoważności w postaci odpowiednich kart katalogowych. Brak 

wskazania w ofercie rozwiązań równoważnych wraz ze wykazaniem ich równoważności 

będzie traktowane jako zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania przez niego materiałów i 

urządzeń, o których mowa w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami art. 30 ust 9 

ustawy Pzp określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, 

produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w 

szczególności: adekwatn ie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb 

wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych 

zostało zawarte w dokumentacji projektowej.  



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 8  

W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 31.10.2019r  

W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: I etap - 16.12.2019 II etap - 30.06.2020  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6  

W ogłoszeniu jest: Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 

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 z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako 

„RODO”, informuję: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy 

Radomin, Radomin 1A, 87-404 Radomin 2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani 

Agnieszka Stawicka, e-mail: inspektor@cbi24.pl 3) Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego. 4) 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 (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 6) Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 7) Przysługuje 

Pani/Panu prawo:  dostępu do treści swoich danych osobowych,  sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych*,  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. 8) Nie 

przysługuje Pani/Panu prawo: − do usunięcia danych osobowych z uwagi na art. 17 ust. 3 lit. 

b, d lub e RODO − do przenoszenia danych osobowych, − prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9) 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. 10) 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu. * 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 ogłoszeniu powinno być: Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 

1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin z siedzibą mieszczącą się 

pod adresem: Gmina 1a, 87-404 Radomin, tel. 566837522– reprezentowany przez Wójta 

Gminy Radomin, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”. 2. Administrator 

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod 

adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres 

siedziby Administratora. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm. – 

zwaną dalej „Pzp”), „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na 

terenie Gminy Radomin”, zwanego dalej „zamówieniem”. 4. Pani/Pana danych osobowe będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 

oraz innych przepisów prawa. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym 

mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty uprawnione 

do tego na podstawie przepisów prawa; b) podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub 

przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; c) 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar 

przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej . 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z 

załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w 

sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą 

przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty 

wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 8. W związku z przetwarzaniem przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 1) prawo dostępu do 

danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, 

przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o 

udzielenie zamówienia . 2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są 

nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - 

przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników . 3) prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach: a) gdy 

kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, b) jeżeli przetwarzanie jest 

niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w 



zamian ograniczenia ich wykorzystania, c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów 

przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec 

przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu - przy czym, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu , a nadto od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych 

w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych 

w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO . 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych nie przysługuje Pani/Panu: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na 

podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z 

przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3; 2) prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono 

zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO; 3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO. 10. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 11. Podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych 

skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z 

postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 12. Nie podlega 

Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), 

informujemy iż: − w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 

1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. − skorzystanie przez osobę, której dane 

dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa 

w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. − wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone 

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: w języku polskim  
 


