OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich,
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny,
tel.41 302 50 94 w. 209, faks 41 302 61 07.
e-mail:zggs@zggs.com.pl,
Adres strony internetowej (URL): www.zggs.com.pl
2. TRYB ZAMÓWIENIA:

przetarg nieograniczony
3.
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NA
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BĘDZIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

www.zggs.com.pl
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

Przebudowa zabytkowego budynku „OPATÓWKI” wraz z budową
dwóch wiat oraz częściowym zagospodarowaniem terenu wokół
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zabytkowego budynku „OPATÓWKI” pod
potrzeby skryptorium wraz z instalacjami: wodno – kanalizacyjną, c.o. i wentylacji,
elektryczną, komputerową, SAP, oświetleniową terenu oraz budową dwóch wiat i
częściowe zagospodarowanie terenu wokół. Do obowiązku wykonawcy należy zapewnienie
nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych.
2. Zamówienie obejmuje adaptację pomieszczeń piętra na skryptorium wydzielenie zaplecza
socjalnego oraz sanitarnego w kondygnacji parteru. Remont izolacji poziomej i pionowej z
płytą odbojową, naprawę tynków zewnętrznych w strefie przy cokołowej i wymianę tynków
wewnętrznych kondygnacji piwnicznej. Część południowa posesji o nr ew. gr. 1210,
przeznaczona jest pod lokalizację dwóch wiat biesiadnych położnych na planie prostokąta,
które formą mają nawiązywać do okresu historycznego założenia Opatówki, z otwartą
komunikacją do istniejącej strefy terenu utwardzonego działki nr 1211 i projektowanym
wydzieleniem miejsca postojowego dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych. Z tyłu wiat
uwzględniono wyższe piętra roślinności tworzące ścianę z zieleni, pełniącą również funkcję
wygrodzenia wnętrza. Przewiduje się również remont instalacji wewnętrznych, wykonanie
oświetlenia terenu wokół obiektu wraz z iluminacją ścian zabytkowego budynku. W
wewnętrznej strefie terenu przy zabytkowych ruinach zaprojektowano rabaty nawiązujące
roślinnością do ogrodu ziołowego. Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku
Opatówki, zrealizowane zostanie w zachodniej (od pozostałości fundamentów) i

południowej części zabytkowego obiektu. Obejmuje miedzy innymi: wykonanie murku
terenowego przy wiatach, alejek utwardzonych, wraz z miejscem na stojaki dla rowerów i
miejscem gromadzenia odpadów stałych oraz wykonanie zdroju wody pitnej i nasadzenie
roślinności w tym obszarze.
Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:
- Wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ,
- Projekt budowlany – stanowiąc załącznik do SIWZ,
Wykonawca winien stosować się do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2018r., poz. 799) i jako posiadacz odpadów postępować z nimi zgodnie z ustawą o
odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.).
Wykonawca na swój koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiały rozbiórkowe oraz
śmieci i odpady oraz uwzględni w swojej ofercie wszystkie koszty związane z
transportem, utylizacją, recyklingiem i składowaniem odpadów, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
W ramach prac przygotowawczych należy zabezpieczyć istniejące elementy przewidziane
do pozostawienia. W razie ich uszkodzenia należy je odtworzyć.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji,
które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty
związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Po
zakończeniu robot Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia operatu
kolaudacyjnego.
Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej
zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów
należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem
tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.
Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję,
jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół
urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju
i zakresu robót budowlanych oraz ich trwałość. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp ustawy
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do współfinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
4a. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie nie jest podzielone na części.
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6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.10.2019 r.
Za termin wykonania zamówienia rozumie się wykonanie przedmiotu umowy bez wad oraz uzyskanie
pozytywnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
Warunki udziału w postępowaniu:
5.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

5.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

5.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawcy
Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie
lub rozbudowie lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zbytków
nieruchomych.
Osób
Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika
budowy i przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, która przez co
najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru w kategorii A.
Uwaga:
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub
zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji
lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).
2.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp,
oraz
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie
zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę:
- pkt 1): w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który

po

ogłoszeniu

upadłości

zawarł

układ

zatwierdzony

prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z
2017);
- pkt 2): który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- pkt 4): który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2.1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz pkt 16-20 lub na podstawie okoliczności wymienionych powyżej w pkt 2 ppkt
2), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
2.2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ppkt 2.1).
2.3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.
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POSTĘPOWANIU ORAZ NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

6.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy przedłożyć aktualne na dzień
składania ofert:
6.1.1. oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia (zał. nr 3 do SIWZ).
6.1.2. oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – warunki udziału (zał. nr 2 do SIWZ).
6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

c) odpis 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 ustawy Pzp.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. c powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 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.
2) W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące
warunków udziału w postepowaniu zawierają dane / informacje w innych walutach niż
określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie
kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych.
Jeżeli w dniu ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez
NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów
NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży
następujące dokumenty:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 5 do SIWZ)

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ)

6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 1) i 2) SIWZ,
natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują
zgodnie z wymogami zawartymi w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ;
b)

oświadczenia stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

c)

oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o którym mowa w SIWZ w rozdz. IX pkt 2 składa każdy z
Wykonawców;

d)

zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o
których mowa w rozdz. IX pkt 4 SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty
5)

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy
regulującej ich współpracę.

6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji
z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia. Oświadczenie przekazuje się według wzoru określonego
w załączniku nr 7 do SIWZ.
7. WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. KRYTERIA OCENY OFERT

a) Cena – 60 %
b) Okres udzielonej rękojmi - 40 %
11. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 22.10.2018 r. do godz. 10:00.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Obowiązuje 30 dniowy termin związania ofertą.
13.

ZAMAWIAJĄCY

NIE

PRZEWIDUJE

MOŻLIWOŚCI

ZAWARCIA

UMOWY

RAMOWEJ.
14.ZAMAWIAJĄCY
NIE
PRZEWIDUJE
MOŻLIWOŚCI
USTANOWIENIA
DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
15.ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
16.ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3.
17.KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ
ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

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 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą
w Bielinach przy ul. Partyzantów 17, tel. 41 302 50 94 w. 209, e-mail: zggs@zggs.com.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

0410.4.4.NSO.bud.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

sygn..

ZGGŚ-

▪

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 i 2018), 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;
− 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.

