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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 643888  

Data: 02/11/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Krajowy numer 

identyfikacyjny 121229000, ul. Gen. Witolda Urbanowicza  2, 00-908  Warszawa, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks 

+48261839723.  

Adres strony internetowej (url): www.wat.edu.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: RODO 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 Wojskowa Akademia 

Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 

Warszawa;  administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.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 nr sprawy 174/DIR/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 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; (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; (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.) − 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. WIZJA LOKALNA Zamawiający 

przewiduje zorganizowania wizji lokalnej. Termin wizji ustala się na dzień 09.11.2018 r. o 

godz. 11:00 Zbiórka zainteresowanych wykonawców odbędzie się przy ul. Gen. Witolda 

Urbanowicza 2 w Warszawie (biuro przepustek WAT). Zamawiającego będzie reprezentował 

Pan Zbigniew Krupa, tel. 261 83 92 60. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 1) Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wniesie – najpóźniej w chwili zawarcia umowy - zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy (obejmujące okres wykonania umowy oraz okres gwarancji i rękojmi) w formie 

określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10% wartości 

umowy brutto. 2) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 3) Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu wpłaty należy dokonać 

przelewem na konto Zamawiającego w PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, nr 34 

1240 5918 1111 0000 4910 0228. 4) Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci 

gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej – jest ona bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna 

na pierwsze żądanie Zamawiającego, stanowiąca zabezpieczenie do dnia jej zwrotu 

Wykonawcy przez Zamawiającego. Dowodem wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy jest oryginał gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. 5) Dowód 

wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w chwili zawarcia 

umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wymaga zaakceptowania 

treści przez Zamawiającego. 6) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie 

zwrócone w następujący sposób: 7) 70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia 

przekazania przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego robót jako należycie 

wykonane i zatwierdzone protokółem końcowego odbioru robót z załączonym Protokołem 

Wad z potwierdzeniem usunięcia wszystkich wad, (jeżeli takowe wystąpią), stanowić będą 

podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy. 8) 30% wartości zabezpieczenia – najpóźniej w 

15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady. Zwrócone zabezpieczenie 

powiększone będzie o odsetki wynikające z umowy rachunku na którym było przechowywane 

i pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz przelewu na rachunek Wykonawcy. 

9) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie 

wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń o usunięcie wad, zapłatę kar 

umownych, pokrycie kosztów robót wykonanych zastępczo przez innego Wykonawcę, gdy 

Wykonawca, jako strona umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie, z 

zastrzeżeniem § 13 ust. 2 umowy. 10) Przed upływem terminu ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia gwarancji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy do terminu 30 dni od zatwierdzenia 

końcowego protokołu odbioru robót oraz gwarancji zabezpieczenia usunięcia wad umowy od 

terminu usunięcia wszystkich wad, zgłoszonych przez Zamawiającego, w okresie gwarancji i 



rękojmi. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy i/lub usunięcia wad z bieżącego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

  

 

 


