
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku

południowo-zachodnim części esesmańskiej oraz oczyszczalnia ścieków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY. NIEMIECKI
NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY (1940-1945)

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zarządzania Inwestycjami

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001066389

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ofiar Gross-Rosen 26

1.4.2.) Miejscowość: Rogoźnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-152

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 604065781

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.kopec@gross-rosen.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gross-rosen.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009249/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-22 10:54

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00007395/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.3. Nazwa zamówienia/umowy ramowej nadana przez zamawiającego

Przed zmianą: 
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Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku
południowo-zachodnim części esesmańskiej oraz oczyszczalnia ścieków

Po zmianie: 
Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku
południowo-zachodnim części więźniarskiej oraz oczyszczalnia ścieków

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)

Przed zmianą: 
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone wrozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L
119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przezwykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.b) Dane osobowe
wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Schrony/magazyny
przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku południowo-zachodnim
części esesmańskiej oraz oczyszczalnia ścieków. c) Odbiorcami przekazanychprzez wykonawcę
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej. d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w
protokolepostępowania będą przechowywane 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. e) Zamawiający nie planuje przetwarzania
danych osobowych wykonawcy w celuinnym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym
przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tyminnym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. f) Wykonawca
jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, dowypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:-
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
daneosobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;-
obowiązek informacyjnywynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentówskładanych na żądanie zamawiającego.

Po zmianie: 
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone wrozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L
119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przezwykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.b) Dane osobowe
wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Schrony/magazyny
przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku południowo-zachodnim
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części więźniarskiej oraz oczyszczalnia ścieków. c) Odbiorcami przekazanychprzez wykonawcę
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej. d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w
protokolepostępowania będą przechowywane 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. e) Zamawiający nie planuje przetwarzania
danych osobowych wykonawcy w celuinnym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym
przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tyminnym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. f) Wykonawca
jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, dowypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:-
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
daneosobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;-
obowiązek informacyjnywynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentówskładanych na żądanie zamawiającego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlano-konserwatorskie przy zadaniu
pn.: Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku
południowo-zachodnim części esesmańskiej oraz oczyszczalnia ścieków na obszarze dawnego
Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz rysunkach
wykonawczych.Zamówienie należy realizować w zgodzie z wydanymi dla przedmiotu robót
decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (dotyczącymi
prowadzenia badań archeologicznych oraz prowadzenia robót budowlanych).Zamówienie
obejmuje również: a) obsługę geodezyjną;b) wykonanie wymaganych obowiązującymi
przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych, dokumentacji
powykonawczej;c) urządzenie i zagospodarowanie placu robót oraz jego zabezpieczenie przed
dostępem osób nieupoważnionych;d) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej o
wartości co najmniej 600.000,00 zł;e) ewentualne inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba
ponieść w związku z realizacją zamówienia.Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym
prawem budowlanym, normami i przepisami. Roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się
wykonać z materiałów i urządzeń własnych. Dostarczone materiały muszą być nowe i
odpowiadać rodzajom i parametrom materiałów uwzględnionych w projekcie oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (nie dotyczy materiałów, które zgodnie z
dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia są w posiadaniu Zamawiającego i mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji robót budowlanych). Materiały te powinny
odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z późn. zm.). Przed odbiorem elementów zamówienia należy dostarczyć certyfikat
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na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną.

Po zmianie: 
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlano-konserwatorskie przy zadaniu
pn.: Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku
południowo-zachodnim części więźniarskiej oraz oczyszczalnia ścieków na obszarze dawnego
Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz rysunkach
wykonawczych.Zamówienie należy realizować w zgodzie z wydanymi dla przedmiotu robót
decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (dotyczącymi
prowadzenia badań archeologicznych oraz prowadzenia robót budowlanych).Zamówienie
obejmuje również: a) obsługę geodezyjną;b) wykonanie wymaganych obowiązującymi
przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych, dokumentacji
powykonawczej;c) urządzenie i zagospodarowanie placu robót oraz jego zabezpieczenie przed
dostępem osób nieupoważnionych;d) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej o
wartości co najmniej 600.000,00 zł;e) ewentualne inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba
ponieść w związku z realizacją zamówienia.Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym
prawem budowlanym, normami i przepisami. Roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się
wykonać z materiałów i urządzeń własnych. Dostarczone materiały muszą być nowe i
odpowiadać rodzajom i parametrom materiałów uwzględnionych w projekcie oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (nie dotyczy materiałów, które zgodnie z
dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia są w posiadaniu Zamawiającego i mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji robót budowlanych). Materiały te powinny
odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z późn. zm.). Przed odbiorem elementów zamówienia należy dostarczyć certyfikat
na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną.
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