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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Czarne
ul. Moniuszki 12
Czarne
77-330
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Szymańska
Tel.: +49 598332078
E-mail: przetargi@czarne.pl
Faks: +49 598332353
Kod NUTS: PL637
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.czarne.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
Numer referencyjny: RIPiOŚ.271.1.10.2018.RS

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 10.999.379,00 zł (słownie: dziesięć milionów
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złoty 00/100).
2. Pozyskane środki finansowe z kredytu przeznacza się na:
1) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, spłaty kredytów w kwocie 2.157.967,00zł, spłatę
pożyczki w kwocie 733.912,00zł otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie
7.107.500,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 0007.7.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz Uchwały nr 0007.15.2018 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian uchwały zaciągnięcia kredytu długoterminowego i Uchwały
nr 0007.27.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian uchwały zaciągnięcia
kredytu długoterminowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: umigczarne
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-069348
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 090-203310
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/05/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia, pkt 12 w pierwszy zdaniu
Zamiast:
Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca, ostatnia rata
kapitałowo-odsetkowa do 31 grudnia 2026 roku:
Powinno być:
Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych 30 dnia każdego miesiąca, ostatnia rata kapitałowoodsetkowa do 31 grudnia 2026 roku:
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/06/2018
Powinno być:
Data: 25/06/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/06/2018
Powinno być:
Data: 25/06/2018

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Klauzula informacyjna z art. 13 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:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Anna Hałuszka, kontakt: e-mail
annah@czarne.pl , tel. (59) 8332079 *;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego, numer
postępowania RIPiOŚ.271.1.10.2018.RS, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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d) 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”;
e) 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;
f) 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;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
h) 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;
i) 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: 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.

