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Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
X

Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego

X

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

nie X

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

tak

nie X

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki: [………] %

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Postępowanie
postępowania

przeprowadza podmiot,
(jeżeli dotyczy)

któremu

(jeżeli dotyczy)
zamawiający

powierzył/powierzyli

przeprowadzenie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

(jeżeli dotyczy)

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
1………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………….
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
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Europejskiej (jeżeli dotyczy)
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
________________________________________________________
Informacje dodatkowe: __________________________________________________________

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny 1 : 368302575
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Państwo:
Województwo:
Warszawa
00-844
Polska
mazowieckie
Tel.: 071 33-78-800
Faks: 071 328-50-48 E-mail: zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl
Adres strony internetowej URL: www.wodypolskie.bip.gov.pl;
Adres profilu nabywcy, (jeżeli dotyczy): www.wroclaw.rzgw.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
Podmiot prawa publicznego
X Inny(proszę określić): Państwowa Osoba Prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (JEŻELI DOTYCZY)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
_______________________________________________________________________________________________

I.4) KOMUNIKACJA

1
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X Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL): www.wodypolskie.bip.gov.pl; www.wroclaw.rzgw.gov.pl
___________________________________________________________________________________________
X Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wodypolskie.bip.gov.pl; www.wroclaw.rzgw.gov.pl
___________________________________________________________________________________________
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
(jeżeli dotyczy):
___________________________________________________________________________________________

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
adres: ______________________________________________________________________
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:__________________________________________________
X Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
adres 2 : ul.

Norwida 34, 50-950 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy).
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
___________________________________________________________________________________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.:
„Remont suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kaczorów”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WR.ROZ.281.47.2018
II.1.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

X

II.1.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: tak

nie X

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
maksymalnej liczby części: [ …]
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: __________
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: __________
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia3 (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
2
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lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.:
„Remont suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kaczorów”.
Skrócony opis:
Nadzór inwestorski w rozumieniu art. 17 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane prowadzony jest
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o przepisy wspomnianej wyżej Ustawy wraz z aktami
wykonawczymi do niej. W ramach pełnionego nadzoru Inspektor nadzoru inwestorskiego oprócz
obowiązków nałożonych przez wyżej wyszczególnione akty będzie zobligowany rozliczać w zakresie
rzeczowo-finansowym wykonane i odebrane roboty, dostawy i usługi, przy uwzględnieniu Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w ramach przedmiotowej inwestycji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi/ stanowią załącznik/załączniki:
- załącznik nr 03 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia,
- załącznik nr 04 do SIWZ – Specyfikacja Zasad Działania,
- załącznik nr 06 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy;
- załącznik nr 07 do SIWZ dokumentacja rysunkowa- I i II;
- załącznik nr 08 do SIWZ – Specyfikacja techniczna.

71.24.70.00-1

II.5) Główny kod CPV

71.32.40.00-5
71.35.61.00-9
71.54.00.00-5
71.31.00.00-4
71.52.00.00-9

Dodatkowe kody CPV

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość
w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp:
tak X
nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym podwykonawcom
usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem,
a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Zakres prac objętych zamówieniem podobnym obejmuje czynności wykonywane przez Inspektora nadzoru
wyspecyfikowane w punkcie 3 SIWZ.
Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi ze wzoru
umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz
wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały
miejsce między dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie
zamówienia podobnego. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu
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W przypadku zamówienia podzielonego na części należy wypełnić załącznik oddzielnie dla każdej części.
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warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego
również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie
zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów) :
Okres w miesiącach:
data rozpoczęcia:

lub

/

/

dniach:
(dd/mm/rrrr)

lub zakończenia: 30.12.2020 r. (dd/mm/rrrr)

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe4) :__________________________________________________________________________
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków:
- Wykonawca winien wykazać się ubezpieczeniem OC w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na wartość min. 50 tys. zł.
W przypadku złożenia polisy, w której wysokość ubezpieczenia Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to
dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego
bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje dodatkowe: _____________________________________________________________________________
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków:
1) zdolności techniczne:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi, w pełni sprawnymi urządzeniami do elektronicznego wykonania
przedmiotu zamówienia oraz aktualnymi licencjami programów komputerowych do wykonania opracowań
graficznych, obliczeń i opisów tekstowych (1 stanowisko komputerowe do pracy w środowisku CAD) oraz 1
drukarkę formatu A3 i 1 kseropiarkę formatu A3.
2) zdolności zawodowe:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 10-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nadzorował zgodnie z przepisami Prawa budowlanego roboty
takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia (co najmniej 2 zadania o wartości brutto
minimum 3 mln zł każde lub 1 zadanie brutto minimum 6 mln zł.) i prawidłowo ukończył usługę/usługi nadzoru
inwestorskiego dla robót takiego samego rodzaju.
Roboty takiego samego rodzaju, czyli wykonanie robót hydrotechnicznych w zakresie prac dotyczących budowy,
odbudowy, przebudowy lub remontu budowli hydrotechnicznych: zapór ziemnych, wałów przeciwpowodziowych
(klasy I, II, III lub IV), w których występowały następujące grupy robót: ziemne, betonowe, żelbetowe, murowe i
konstrukcje stalowe, na ciekach wodnych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów nr 149 z dnia 17
grudnia 2002r. w sprawie Śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną
(Dz.U. nr 16 z dnia 04 lutego 2003r.) lub podobne na terenie innego kraju.
4

Należy uwzględnić m.in. czy zamawiający wymaga wpisania do rejestru zawodowego lub handlowego, czy udział w
postępowaniu, którego przedmiotem są usługi, jest zastrzeżony dla wykonawców posiadających uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej.
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W przypadku wykazania zrealizowanych usług, w których wartość wykonanych zadań wyrażona będzie w walucie
obcej, to dla potrzeb potwierdzenia spełnienia warunku, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg
średniego bieżącego kursu, wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
3) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
a/ 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru i jednocześnie Inżyniera Projektu z minimum 5-letnim
stażem pracy w bezpośrednim nadzorowaniu hydrotechnicznym z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej hydrotechnicznej o specjalizacji śródlądowe lub morskie budowle hydrotechniczne, wydanymi na
podstawie:
- RMIiR z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278) lub
odpowiadających im ważnych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom (bez warunku dotyczącego specjalizacji),
wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zrzeszony we właściwej izbie samorządu
zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r. nr
5, poz. 42 z późn. zm.) lub
Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą, która spełnia warunki zawarte w art. 12a ustawy z dnia
07.07.1994r. – Prawo budowlane.
Wyżej wymieniona osoba musi być zrzeszona we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne
zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
b/ 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 2-letnim stażem pracy w
bezpośrednim nadzorowaniu lub wykonawstwie w zakresie robót instalacyjnych z uprawnieniami do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz.
290 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoba ta musi być zrzeszona we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie
o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższe warunki łącznie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
tak X nie
Informacje dodatkowe: ____________________________________________________________________
III. 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak X

nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku
zaznaczenia odpowiedzi "tak”):
X (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
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(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
X Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ,
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne;
3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 1a do FO.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt. 1.ppkt 1 i 2.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 1:
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7

WR.ROZ.281.47.2018
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2. ppkt 1 b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o
którym mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
tego terminu.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3
stosuje się.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ,
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający
żąda od wykonawcy:
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych
przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju nadzorowanych robót budowlanych ich wartości , daty wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuwykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami;
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnego wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej,
kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela
A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ,
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) – III.6)
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1 Formularz ofertowy:
1) załącznik nr 1a do formularza ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;
2) załącznik nr 1b do formularza ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu;
3) załącznik nr 1c do formularza ofertowego - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
(Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy);
4) załącznik nr 1d do formularza ofertowego - oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne;
5) załącznik nr 1e do formularza ofertowego – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zmówienia. (Jeżeli dotyczy).
6)

załącznik nr 1f do formularza ofertowego - informacje jakie należy podać w celu oceny kryterium „Zrealizowane nadzory inwestorskie”,

2 Wycenioną „Tabelę prac” - Wykonawca winien ją opracować w układzie zgodnym z układem „Tabelę prac” stanowiącym zał. nr 05 do SIWZ.
3 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.10) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

X

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

Licytacja elektroniczne

Partnerstwo innowacyjne

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak X nie

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 230,00 zł.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
tak

nie X/ lub

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
tak

nie X

Informacje dodatkowe5 ) :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
nie X/ lub

tak
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
tak

nie X

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
tak

nie X

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
albo minimalna liczba wykonawców

lub maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):
Umowa ramowa będzie zawarta: z jednym wykonawcą

z kilkoma wykonawcami

Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
tak

nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe6) :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
tak

nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu

5

Należy uwzględnić informacje na temat formatu, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków
i specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego, jeżeli zamawiający dopuszcza lub wymaga złożenia ofert w
postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych; możliwości pobrania informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert, ze złożonych katalogów elektronicznych.
6
Należy uwzględnić informacje o możliwości zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej
pomiędzy wykonawcami, z którymi została zawarta umowa ramowa oraz jakie będą warunki, które mogą być przedmiotem
ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej i jakie będą kryteria wyboru wykonawcy; informacje na
temat możliwości dokonania przez zamawiającego wyboru odnośnie zawierania umowy ramowej bądź po przeprowadzeniu
procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, z którymi została zawarta umowa ramowa bądź opcjonalnie bezpośrednio z wybranym wykonawcą, z którym została zawarta umowa ramowa, warunki, na których będzie możliwe
skorzystanie z jednej lub z drugiej opcji.
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zakupów (jeżeli dotyczy):_________________________________________________________________________
Informacje dodatkowe:
______________________________________________________________________________________________
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
tak

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
tak

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem)
tak
nie X
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
tak
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie
termin ich udostępnienia:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy
będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
______________________________________________________________________________________________
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
______________________________________________________________________________________________
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja jednoetapowa
Aukcja wieloetapowa
etap nr
_____

czas trwania:____________________________

czas trwania etapu
_______________

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
tak
nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:__________________________

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Znaczenie

IV.2.2) Kryteria
a) Cena brutto

60

b) Zrealizowane nadzory inwestorskie

40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak X

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: _________________________________________
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia
negocjacji:
tak
nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
tak

nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
__________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Wstępny harmonogram postępowania: ________________________________________________________________

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań :

tak

nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie
oferty: ________________________________________________________________________
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
tak

nie

Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy)

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
_______________________________________________________________________________________________
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
_______________________________________________________________________________________________
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
_______________________________________________________________________________________________
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja jednoetapowa
Aukcja wieloetapowa

czas trwania:____________________________

etap nr
czas trwania etapu
____
_______________
_____
_______________
_____
_______________
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
tak
nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data:
/
/
(dd/mm/rrrr)
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: ________________

Godzina:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:_____________________________________
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:__________________________
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: ___________________________
Informacje dodatkowe informacje: ______________________________________________________
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IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
tak X

nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych poniżej.
2. Zmiana może obejmować następujące postanowienia umowy:
1) Termin, w następujących przypadkach:
a)
wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy/roboty dla
Kontraktu,
b)
wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych,
c)
wystąpienia katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane,
d)
wystąpienia akcji ratowniczej,
e)
wystąpienia siły wyższej,
f)
zajęcie nieruchomości, na której prowadzone są roboty,
g)
brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami dróg dojazdowych wykonywanymi i zleconymi przez
podmioty zewnętrzne.
2) Wynagrodzenie, płatności w zakresie:
a) Stawki podatku od towarów i usług [VAT], jeżeli jest ona wynikiem, zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawnych,
b) Łącznego wynagrodzenia w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót
budowalnych.
3) Zmiana personelu Inżyniera Kontraktu w przypadku, gdy osoby stanowiące personel
Inżyniera Kontraktu nie mogą pełnić samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
3. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu zmiennik,
winien posiadać co najmniej równoważne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie jak
osoba pełniąca przedmiotową funkcję.
W przypadku skrócenia terminu realizacji robót budowlanych termin obowiązywania
przedmiotu niniejszej umowy może również ulec skróceniu, w wyniku czego wynagrodzenie
Inżyniera Kontraktu może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Inżynierowi Kontraktu nie
przysługuje żadne roszczenie o zapłatę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): ________________________
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): ____________________________
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :
Data:

19/10/2018

(dd/mm/rrrr)

Godzina: 09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
tak
nie X
Wskazać powody: _____________________________________________________________________
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą
Do:

/

/

(dd/mm/rrrr)

lub
okres w dniach:

30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
nie X

tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu
zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
tak

nie X

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul.
Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.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 „Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.:
„Remont suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kaczorów”. WR.ROZ.281.47.2018 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 ze 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;
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*;

−

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;
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−

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.
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