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Ogłoszenie nr 519269-N-2020 z dnia 2020-03-03 r.

Gmina Mszana: Remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Mszana
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

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
Nie

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 (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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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:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
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: Gmina Mszana, krajowy numer identyfikacyjny 27625868700000, ul. ul. 1
Maja 81 , 44-325 Mszana, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4759740, 4759755, e-mail
urzad@mszana.ug.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.mszana.ug.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
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:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
https://www.mszana.finn.pl/bipkod/22876476

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
https://www.mszana.finn.pl/bipkod/22876476

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg gminnych w
Gminie Mszana
Numer referencyjny: PI.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

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 zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Mszana.
Zakres robót: 1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralnobitumicznymi na gorąco o powierzchni do 6 m2 w jednym miejscu (Płatność nastąpi za 1 m2
wyremontowanej nawierzchni). Cena jednostkowa obejmuje m.in.: 1) mechaniczne wycięcie
uszkodzonej nawierzchni (średnia gr.4cm) z nadaniem regularnych kształtów; 2) oczyszczenie
lokalnych wgłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy; 3) uzupełnienie
lokalnych ubytków w podbudowie 4) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca; 5)
rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. 4 cm (warstwa ścieralna); 6)
mechaniczne zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki; 7) skropienie bitumem powierzchni górnej
warstwy i zasypanie kruszywem, 8) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji; 9) dostarczenie
materiałów i sprzętu na budowę, 10) odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 11) oznakowanie i
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zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 12) prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze. Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca
zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 512 m2 1.2 Remonty cząstkowe
nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco o powierzchni powyżej 6
m2 w jednym miejscu (Płatność nastąpi za 1 m2 wyremontowanej nawierzchni). Cena jednostkowa
obejmuje m.in.: 1) mechaniczne wycięcie uszkodzonej nawierzchni (średnia gr.4cm) z nadaniem
regularnych kształtów; 2) oczyszczenie lokalnych wgłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem
rumoszu na pryzmy; 3) uzupełnienie lokalnych ubytków w podbudowie 4) ogrzanie bitumu i
skropienie naprawianego miejsca; 5) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie
gr. 4 cm (warstwa ścieralna); 6) mechaniczne zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki; 7) skropienie
bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem. 8) załadunek i wywóz rumoszu na
miejsce utylizacji; 9) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 10) odtransportowanie sprzętu z
placu budowy, 11) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami 12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. Przewidywana ilość
wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej
wynosi 237 m2 1.3 Remonty nawierzchni poprzez położenie nakładki asfaltowej (Płatność nastąpi za 1
m2 wyremontowanej nawierzchni). Cena jednostkowa obejmuje m.in.: 1) mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 5 cm z usunięciem rumoszu na pryzmy i
uzupełnieniem podbudowy, 2) uzupełnienie lokalnych ubytków w podbudowie, 3) rozścielenie
mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. 5 cm (warstwa ścieralna); 4) mechaniczne
zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki; 5) skropienie bitumem miejsc połączenia starej z nową
nawierzchnią i zasypanie kruszywem. 6) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji; 7)
dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 8) odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 9)
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 10)
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą
Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 173 m2 1.4 Remont
krawężników drogowych (z wymianą krawężnika na nowy) (Płatność nastąpi za 1 mb wymienionego
krawężnika). Cena jednostkowa obejmuje m.in.: 1) odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z
odrzuceniem ziemi na pobocze 2) wyjęcie krawężników i odłożenie na pobocze 3) uzupełnienie i
wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej wraz z jej przygotowaniem 4) ustawienie
nowych krawężników betonowych 15x30 cm 5) wypełnienie spoin zaprawą cementową z jej
przygotowaniem 6) zasypanie ziemią zewnętrznej strony krawężników wraz z ubiciem ziemi 7)
pielęgnacja spoin krawężnika przez polewanie wodą 8) załadunek i wywóz starych krawężników na
miejsce utylizacji; 9) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 10) odtransportowanie sprzętu z
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placu budowy, 11) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami 12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, Przewidywana ilość
wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej
wynosi 14 mb 1.5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (Płatność nastąpi za 1
szt.) Cena jednostkowa obejmuje m.in.: 1) zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia 2)
rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki 3) odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy
wokół urządzenia 4) zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik) 5) wykonanie deskowania 6)
ułożenie i zagęszczenie betonu 7) rozebranie deskowania 8) osadzenie kratki ściekowej lub innego
przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem 9) wykonanie remontu cząstkowego
nawierzchni wokół studzienki 10) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji; 11) dostarczenie
materiałów i sprzętu na budowę, 12) odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 13) oznakowanie i
zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 14) prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze. Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca
zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 3 szt. 1.6 Wykonanie ławy betonowej
z oporem (Płatność nastąpi za 1 mb ławy betonowej). Cena jednostkowa obejmuje m.in.: 1)
wyznaczenie osi wykopu, 2) ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze. 3) wyrównanie dna i
ścian wykopu. 4) uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. 5) przygotowanie i
ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym i wyrównanym wykopie. 6)
wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem. 7) ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie
mieszanki betonowej dla ław betonowych. 8) rozebranie deskowania. 9) pielęgnacja ław betonowych
przez polewanie wodą. 10) załadunek i wywóz pozostałości materiału na miejsce utylizacji 11)
dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 12) odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 13)
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 14)
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą
Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 14 mb Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi również przedmiar robót i specyfikacja techniczna, stanowiące
zał. nr 5 i 6 do siwz. 2. Gwarancja i rękojmia Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty.
Minimalny okres gwarancji udzielany przez Wykonawcę wynosi 12 miesięcy UWAGA: Wykonawca
może zaproponować inny termin gwarancji, jednak nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od daty
podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Termin gwarancji będzie miał wpływ na wybór przez
Zamawiającego oferty najkorzystniejszej, ponieważ termin gwarancji jest jednym z kryteriów oceny
ofert. Szczegóły zawarte są w pkt 2.2. rozdziału XVIII niniejszej Specyfikacji. Zaproponowany termin
gwarancji należy wpisać w formularzu ofertowym (zał. nr 2 do siwz) w pkt II.2.

Okres gwarancji na

wykonane roboty budowlane należy zadeklarować w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru
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końcowego robót „bez zastrzeżeń”.

Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki

nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu
gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 KC, a potwierdzeniem
zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

Uprawnienia

Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub

rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Ustala

się maksymalny termin usunięcia wad i usterek do 14 dni. 3. Równoważność Wszędzie tam, gdzie
wskazane zostało pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza składanie produktów równoważnych lub
zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem
parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one
realizację robót i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4.1 Na mocy art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw.
koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, tj. pracowników fizycznych
uczestniczących w realizacji zamówienia. Wymóg nie dotyczy między innymi osób: kierujących
robotami, dostawców materiałów budowlanych. 4.2 W trakcie realizacji 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 wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest do: 1) żądania oświadczeń
i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2)
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.3 W celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w pkt 4.1 czynności w trakcie realizacji umowy Wykonawca w terminie 5
dni roboczych od daty podpisania umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
terminie wskazanym w wezwaniu przedłoży Zamawiającemu: 1) oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których
dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierające w szczególności: określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
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osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju zawartej umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek
powiadomić o zmianach osób realizujących wskazane czynności. 4.4 Niezłożenie przez Wykonawcę w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w pkt 4.1 niniejszego rozdziału siwz. 4.5 W przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.6 Jeżeli realizacja
zamówienia wykonywana będzie przez osobę nie zatrudnioną na umowę o pracę, co zostanie ustalone
przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka nie będzie mogła wykonywać
jakichkolwiek prac, a wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za
każdy taki przypadek. Fakt wykonywania prac przez taką osobę musi zostać potwierdzony pisemną
notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana
przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 4.7 Zamawiający żąda, aby w umowie z Podwykonawcą
Wykonawca zawarł odpowiednie postanowienia dotyczące zobowiązania Podwykonawcy do
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej i
umożliwiające Zamawiającemu kontrolę realizacji tego obowiązku przez Podwykonawcę. 5.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233142-6 roboty w
zakresie naprawy dróg 45233141-9 roboty w zakresie konserwacji dróg

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233141-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
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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
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: Zakres
przewidywanych robót budowlanych do udzielenia – zamówienia będą polegać na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego. Zamawiający przewiduje, że wartość tych robót może wynieść maksymalnie do 50 %
wartości zamówienia podstawowego. Roboty te mogą obejmować: - remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco o powierzchni do 6 m2 w jednym
miejscu, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi na
gorąco o powierzchni powyżej 6 m2 w jednym miejscu - remonty nawierzchni poprzez położenie
nakładki asfaltowej - remont krawężników drogowych (z wymianą krawężnika na nowy) - regulacja
pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wykonanie ławy betonowej z oporem. Warunki
udzielenia zamówienia: - Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22
ustawy Pzp, - warunki zawartej umowy będą tożsame z warunkami opisanymi w projekcie umowy
dotyczącej zamówienia podstawowego, - ceny podane w ofercie będą obowiązujące w przypadku
udzielenia powyższego zamówienia i nie będą podlegać waloryzacji, z wyłączeniem: a) obowiązującej
stawki podatku VAT, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, d) zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, e) roboty zostaną zlecone w jednym lub
kilku zamówieniach, w przypadku gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na ich
realizację, f) termin realizacji będzie każdorazowo uzgadniany.
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:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-31
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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
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
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:
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO 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:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z
ofertą: 1.1 Formularz ofertowy- zał. nr 2 do siwz. 1.2 aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie – zał. nr 3 do siwz, informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej
notarialnie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo; 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
składają oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
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której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. 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 o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do siwz. W
przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie to zobowiązany jest złożyć
każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

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

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

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:

Czas trwania:

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

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

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 ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
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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:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
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:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.
Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: a) Zmiany
wynagrodzenia, w następstwie: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług – (będącej skutkiem
działań organów państwowych, ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług
lub wprowadzenie nowego podatku). W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega
zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu

2020-03-03, 12:29

17 z 20

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1bc2a...

wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług
VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji
po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwraca się do
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o
którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana
wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców którzy nie są płatnikami podatku
VAT, b) Zmiana terminu wykonania może nastąpić w przypadku: 1) zawieszenia przez Zamawiającego
wykonania robót z przyczyn technicznych, 2) wystąpienia warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania. W takim przypadku
możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji umowy o czas ich występowania; 3) działania siły
wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej
staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W
razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na
skutek działania siły wyższej, c) Zmiany osoby/osób przy pomocy, której/ych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez
wskazaną/e osobę/y, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne
uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności)
wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach)
spełniających, co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania. d) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy, w
tym również podwykonawcy, na którego zdolnościach zawodowych Wykonawca polegał spełniając
warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia
warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na
dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, określone przez Zamawiającego w specyfikacji wraz z
załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów. Zmiana ta musi być uzasadniona na
piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmiana podwykonawcy nie może
stanowić podstawy do ubiegania się o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. e) Zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w takim
zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu
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prawnego, f) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy
Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian u mowy, lub przekształcenie Wykonawcy
będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek
handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie
mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia określone przez Zamawiającego w SIWZ. g)
Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy. 3. Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty jeżeli
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: a) Zmiana danych
związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych
Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej
Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Wykonawcy - winno nastąpić w
formie aneksu do umowy. 4. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi
w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących
podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie
możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć
stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym
jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy
dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z
zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy. 7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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Data: 2020-03-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
5. KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, reprezentujący gminę Mszana z siedzibą przy
ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mszana jest Pan
Jerzy Mazur, kontakt: iod@mszana.ug.gov.pl; tel. 32 4759758; c) przetwarzanie danych jest niezbędne
do realizacji ustawowych zadań nałożonych na gminę na zasadach określonych w przepisach o
zamówieniach publicznych w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez
doprowadzenie do wyboru Wykonawcy w oparciu o ustawę Pzp; d) dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Mszana” prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego; e) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp
oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli, jak również zostaną
udostępnione w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej; f) dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
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Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania archiwów państwowych
(Dz.U.2011.14.67 ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 5 lat w
przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku
postępowania udzielanego w trybach zamówień publicznych; g) obowiązek podania 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; h) w odniesieniu do danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
i) 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 osobowych1; −
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; − prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; j) 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, e RODO. 1 skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników 2 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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