
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 30.04.2023 r,

Koszenie łąk i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach projektu Kompleksowa
Ochrona Żubra w Polsce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO STUPOSIANY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014538

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 1A

1.4.2.) Miejscowość: Stuposiany

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-713

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: 134610010

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-stuposiany

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00035240/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-26 09:45

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00026004/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.15. RODO (obowiązek informacyjny)
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Przed zmianą: 
3.9. 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 danych osobowych Wykonawców będących
osobami fizycznymi jest Nadleśnictwo Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska. Przedstawicielem
administratora jest Nadleśniczy Ewa Tkacz, z administratorem można skontaktować się
pisemnie pod Adresem Nadleśnictwo Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska, za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem: + 48
13 461 0010
• Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Utrzymanie
zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.01.2022 do 30.04.2023 r, Koszenie łąk
i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa
Ochrona Żubra w Polsce”. 270.1.5.2021 prowadzonym w trybie podstawowym;
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm. – dalej:
„ustawa” lub „Pzp”)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres czasu wyznaczony przepisami
Kodeksu cywilnego regulującymi terminy przedawnienia roszczeń (podstawowy termin to
obecnie 6 lat od daty wymagalności roszczenia). Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku
wszczęcia postępowania przed sądem albo innym organem skutkującym przerwaniem biegu
przedawnienia roszczeń;
4. 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;

3.11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji projektu pn.
„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0027/18
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-
926 Warszawa.
Nadleśnictwo Stuposiany jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie
porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w
szczególności w celu realizacji Projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr
POIS.02.04.00-00-0027/18, w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z
wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia
stosownych działań.
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Po zmianie: 
3.9. 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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00035240/01 z dnia 2022-01-26

2022-01-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych Wykonawców będących
osobami fizycznymi jest Nadleśnictwo Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska. Przedstawicielem
administratora jest Nadleśniczy Ewa Tkacz, z administratorem można skontaktować się
pisemnie pod Adresem Nadleśnictwo Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska, za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem: + 48
13 461 0010
• Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Utrzymanie
zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 30.04.2023 r, Koszenie łąk
i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa
Ochrona Żubra w Polsce”. 270.1.6.2021 prowadzonym w trybie podstawowym;
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm. – dalej:
„ustawa” lub „Pzp”)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres czasu wyznaczony przepisami
Kodeksu cywilnego regulującymi terminy przedawnienia roszczeń (podstawowy termin to
obecnie 6 lat od daty wymagalności roszczenia). Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku
wszczęcia postępowania przed sądem albo innym organem skutkującym przerwaniem biegu
przedawnienia roszczeń;
4. 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;

3.11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji projektu pn.
„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0027/18
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-
926 Warszawa.
Nadleśnictwo Stuposiany jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie
porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w
szczególności w celu realizacji Projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr
POIS.02.04.00-00-0027/18, w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z
wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia
stosownych działań.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O RODO ZAWIERA ROZDZIAŁ 3 SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-01-27 09:05
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Po zmianie: 
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