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I. II. VI. VII.
Polska-Zielona Góra: Tabor kolejowy
2018/S 128-291646
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 121121-275295)
275295)
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
DA.III.2721.1.2.2018
Podgórna 7
Zielona Góra
65-057
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w
Zielonej Górze
Tel.: +48 684565403
E-mail: w.stachura@lubuskie.pl
Faks: +48 684565403
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubuskie.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych.
Numer referencyjny: DA.III.2721.1.2.2018
II.1.2) Główny kod CPV
34620000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych, trzyczłonowych
spalinowych zespołów trakcyjnych, zwanych dalej Pojazdami. Pojazdy będą
przeznaczone do realizacji pracy przewozowej w ruchu regionalnym z
prędkością maksymalną nie mniejszą niż 120 km/h na różnych
kategoriach linii kolejowych o wysokości peronów 300-760 mm.
Dostarczone pojazdy stanowić będą własność Zamawiającego –
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organizatora przewozów użyteczności publicznej, a ich użytkownikiem
będzie licencjonowany przewoźnik – Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Dostarczane Pojazdy powinny spełniać ogólne wymagania w zakresie
przystosowania do ruchu regionalnego przy spełnieniu warunku znacznych
oszczędności w kosztach uruchamianych pociągów z uwagi na
wykorzystanie lekkiego taboru.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu dla każdego pojazdu, co najmniej
24 miesięcznej gwarancji na bezawaryjną pracę dostarczonego pojazdu
(okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszc
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 121-275295
Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 4.5.2016,
str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej
Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
Inspektorem Pani/Pana ochrony danych osobowych jest: Inspektor ochrony
danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul.
Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, poczta elektroniczna: iodo@lubuskie.pl,
tel. 68 45 65 585, faks: 68 45 65 329,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, o którym mowa w poniższym SIWZ,
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 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), 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 oraz na czas
kontroli i archiwizacji,
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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,
Pan/Pani wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał/a w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.
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.
*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.
VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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