WR.ZPU.1.281.11.2018

Legnica, 28 września 2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /cz. I SIWZ/

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”.

Utrzymanie koryt rzek
na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy
Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
1. Utrzymanie koryta rzeki Wierzbiak gm. Legnickie Pole;
2. Konserwacja rzeki Piławy w Pszennie w km 3+500-4+700 gm. Świdnica;
3. Utrzymanie koryta rzeki Skora i Wojcieszynka gm. Pielgrzymka i Zagrodno.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Zatwierdził: ………………………………

data: ………………………………………
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ROZDZIAŁ I
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00-844 WARSZAWA
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575
Postępowanie prowadzi:
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl
www.wodypolskie.bip.gov.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.
2. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie koryt rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w
Legnicy:

cz. 1. Utrzymanie koryta rzeki Wierzbiak gm. Legnickie Pole
Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem lub
rozdrobnieniem pokosu, rozbiórka tam bobrowych, wycięcie krzaków, oczyszczenie terenu,
usunięcie namułu na łącznej długości 7,165 km.

cz. 2. Konserwacja rzeki Piławy w Pszennie w km 3+500-4+700 gm. Świdnica
Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem pokosu,
oczyszczenie terenu z pozostałości po wygrabieniu z wywiezieniem i utylizacją na długości 1,2
km.

cz. 3. Utrzymanie koryta rzeki Skora i Wojcieszynka gm. Pielgrzymka i Zagrodno
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na łącznej długości 7,489 km wykoszenia porostów
ze skarp i koryta rzek wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu, ścinanie i
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karczowanie krzaków, wycięcie drzew, oczyszczenie bruków i murów z kamienia, remont
pomostu na jazie Wojcieszyn, roboty ziemne i wykonanie narzutu kamiennego.

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90.72.18.00-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
3.2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, zatrudnienia przez
Wykonawcę i Podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (DZ.U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.),
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, ujęte w przedmiarach prac,
stanowiących załączniki do umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania – przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę – wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wskazane powyżej.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Wykonawca w tym celu przedstawi Zamawiającemu na każdorazowe jego wezwanie kopię
zanonimizowanych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności wymienione powyżej, w
szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi
potwierdzenie warunków zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.
W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych
wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której
dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do
okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na
umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane
pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia, pod rygorem naliczania kar umownych
określonych w SIWZ (wzór umowy).

3.3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
Nie dotyczy.
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia
3.5. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją:
Nie dotyczy
3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
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3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
3.8. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3.9. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3.10. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
3.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy wykonanie części
zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia:
Część 1 :
Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy
Zakończenie: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy
Część 2 :
Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy
Zakończenie: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy
Część 3 :
Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy
Zakończenie: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy

Termin wykonania zamówienia stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu.
5.2.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) Wykonawcy zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2.2 wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy dołączyć do oferty.
5.2.3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.2.4 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców
5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1.
lit. a) SIWZ.
5.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt
5.2.1. lit. b) SIWZ.
5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o
którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że spełnia następujący warunek:
wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie,
usługę polegającą na utrzymaniu cieków o długości co najmniej:
dot. części 1 – 7 km – usługi nie sumują się
dot. części 2 – 1 km – usługi nie sumują się
dot. części 3 – 7 km –usługi nie sumują się

W przypadku składania oferty wspólnej warunek określony w ppkt 1. musi spełniać co
najmniej 1 członek konsorcjum;
5.3.4. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku warunku określonego w pkt 5.3.3 podpunkt 1., podmiot trzeci, na
którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunku udziału
w postępowaniu musi samodzielnie wykazać się wymaganym doświadczeniem.
5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1.
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5.3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.
5.3.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)
2)
3)
4)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.

5.4 Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy , o których
mowa w art. 24 ust. 1 Pzp

1)
2)

3)

4)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt. 5.4. ppkt 2 SIWZ;
wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
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społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w
pkt. 12.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa pkt 12.1
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4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1
6.1.2 Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie
oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
przedmiotowego zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik 5 do SIWZ oraz złożenia
oświadczenia Nr 2 i Nr 3 do SIWZ, dotyczącego tego podmiotu.
6.1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty
należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
6.1.4 Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy
podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że
Zamawiający może je uzyskać, w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
6.1.5 Pełnomocnictwo(a), w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub
dokumenty podpisuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale bądź
notarialnie poświadczonej kopii.
6.2. Informacja o oświadczeniu, które zobowiązani są złożyć wszyscy Wykonawcy po otwarciu
ofert.
6.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ.U. z 2018r. poz. 798 ze
zmianami) co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.
6.2.2 Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa, w
art. 86 ust. 5 Pzp, 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 stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.
6.2.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający (zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp) na stronie
internetowej pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamówienia-publiczne/ w zakładce
dotyczącej przedmiotowego postępowania zamieści informacje o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie, cenie, terminie wykonania, okresie gwarancji i warunkach płatności
zawartych w ofertach.
6.3 Informacje o oświadczeniach i dokumentach, które musi złożyć Wykonawca, którego oferta
zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza.
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Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta wstępnie
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, oświadczeń
i dokumentów aktualnych na dzień złożenia potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust.1 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca składa:
6.3.1 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączenie 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 dostawy lub 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.

Zamawiający informuje, że wykonawca, który przy wykonywaniu zamówienia decyduje się korzystać
potencjału określonych osób i podaje ich dane osobowe w ofercie składanej w odpowiedzi na
publiczne ogłoszenie rozpatrywaną w jawnym postępowaniu –ma obowiązek będąc Administratorem
Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. odebrać
od osób godzących się na współpracę odpowiednie oświadczenia i wyraźną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez siebie, czy przekazanie ich na zewnątrz.
6.4 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 w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
7.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r.–Prawo pocztowe (Dz U. z 2012,poz. 1529 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących
formy, ustanowionych poniżej.
7.2 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
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cz. 1 Pan Bartosz Nocko, e-mail: bartosz.nocko@wody.gov.pl , faks. 76/862 44 60,
cz. 2 Pani Małgorzata Michta, e-mail: malgorzata.michta@wody.gov.pl ,
cz. 3 Pan Łukasz Kuczyński, e-mail: lukasz.kuczynski@wody.gov.pl , faks. 76/862 44 60
W
sprawach
proceduralnych:
Pan
Aleksander
Świerczek,
aleksander.swierczek@wody.gov.pl , faks. 76/86 270 07, 08 w. 32.

e-mail:

7.3 Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt
zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami
niż wskazany w niniejszej SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej
siedzibie.
7.4

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.5 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7.6 Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
8. Udzielanie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
8.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ:
1) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego po upływie terminu,
o którym mowa powyżej, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
2) Zamawiający przekaże Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej
stronie internetowej.
3) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie zamawiającego.
4) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
9. Wymagania dotyczące wadium.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
10. Termin związania ofertą
10.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia
umowy samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym że zamawiający może raz, na
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co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
10.3 Odmowa wyrażenia zgody na powyższe nie powoduje utraty wadium.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
11.1 Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik Nr 1 do SIWZ, zwierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązania dotyczące
terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz
akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy, a także informacje, którą
część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem
firm podwykonawców.
11.2 Wykonawca sporządzi i załączy do oferty uproszczony kosztorys ofertowy jako
sumaryczne zestawienie iloczynów ilości jednostek przedmiarowych i kalkulacyjnych
cen jednostkowych Wykonawcy.
11.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i wskazane jest,
aby miała format nie większy niż A4. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów
wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.
11.4 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy i zaciągania zobowiązań do wysokości odpowiadającej cenie oferty. W
przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy,
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
11.5 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane
lub w inny sposób trwale połączone w jedną całość. Wszelkie miejsca w ofercie,
w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści
(czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego)
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
11.6 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7 Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust.3 ustawy Pzp oferty
składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr
153 poz.1503 ze zm.) jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą być one udostępnione i jednocześnie wykaże, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.8 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiany poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
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11.9 Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana nr……….…”.
11.10 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Koperty
ofert wycofanych nie będą otwierane
12. Miejsce oraz termin składania ofert
12.1 Miejsce składania ofert:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
Sekretariat (II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2018 do godz. 12.00
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). ofertę należy opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„Konserwacja wałów p.powdziowych na terenie działania
Zarządu Zlewni w Legnicy ”
Oznaczenie sprawy: WR.ZPU.1.281.11.2018
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
12.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i
godzina wpływu oferty do zamawiającego.
12.3 Jawne otwarcie ofert nastąpi w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy, ul. Rataja 32, 59-220 Legnica w sali narad (III
piętro) w dniu 10.10.2018 o godz. 12.15.
12.4 Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści informacje
na stronie internetowej https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
13. Opis sposobu obliczenia ceny
13.1 Wykonawca, w oparciu o własną kalkulację określi cenę realizacji zamówienia na
podstawie SIWZ, wzoru umowy oraz dołączonych do SIWZ zakresów prac poprzez
wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr 1 SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto obliczonej na podstawie
szczegółowej wyceny zgodnie z pozycjami podanymi w przedmiarach prac.
13.2 Ceny muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
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13.3 Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług zamawiający, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca składając ofertę jest zobligowany
poinformować zmawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując rodzaj usługi, których
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez
podatku.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi
nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn – wskazanie kryteriów oceny ofert
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego
14.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy
bilans punktów w kryterium cena i termin wykonania
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
1) C1:
Cena – oceniana w skali do 60 punktów (z dokładnością do 2 miejsc
po przecinku)
- najniższa cena – 60 punktów (maksymalną ilość punktów może uzyskać najniższa cena)
- ceny pozostałe – proporcjonalnie wg wzoru:
C1 (ilość przyznanych punktów) =

najniższa cena_______

x 60 pkt

cena oferty rozpatrywanej
2) T2: termin wykonania - oceniany w skali do 40 punktów
Maksymalną ilość punktów może uzyskać najkrótszy termin wykonania zamówienia (dotyczy
wszystkich części zamówienia):
a) I wariant terminowy - 40 pkt otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje realizację
zamówienia w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy.
b) II wariant terminowy - 0 pkt otrzyma Wykonawca, który zrealizuje zamówienie zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego, tj. w ciągu 5 tygodni od podpisania umowy.
Oferty z terminem wykonania przedmiotu zamówienia innym niż przedstawione powyżej będą
odrzucane.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie punktów.
Ocena punktowa przyznana danej ofercie jest sumą punktów przyznanych w ramach poszczególnych
kryteriów:
Suma punktów = C1+T2
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę
punktów.
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Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone
oferty otrzymały taką samą ilość punktów (taki sam bilans ceny i kryterium „termin wykonania”),
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców,
zawierającą, co najmniej: zobowiązania do realizacji wspólnego przedsięwzięcia
gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia i
określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania
umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz
czas trwania rękojmi lub gwarancji.
15.2 Niedostarczenie ww. dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
spowoduje że zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy i uznane za uchylanie się od podpisania umowy.
15.3 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy
16.1 Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni –
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
16.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt 15.1, jeżeli w postepowaniu zostanie
złożona tylko jedna oferta.
16.3 Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia
okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy
16.4 Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w zakresie,
charakterze i na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia,
stanowiącym cz. III SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
17.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
zostały one określone w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”.
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17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Odwołanie
17.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
17.4 Odwołanie przysługuje wyłączenie wobec czynności określenia warunków udziału w
postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru
najkorzystniejszej oferty.
17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
17.8 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
17.9 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy;
17.10 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
17.11 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
17.12 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
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17.13 W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze, zwanych dalej - „orzeczeniem”.
Skarga do sądu
17.14 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
17.15 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji
(Dz. U. z 2018 r., poz. 155 z późn. zm.), jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
17.15 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
17.16 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
18. 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”, informujemy, 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: 527282-56-16
 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 pn. „Utrzymanie koryt
rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy” 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*;
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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.
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