OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
DLA ZAMÓWIENIA
PN.:

„ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI OPOLECZARNOWĄSY – BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA WODY O OBJĘTOŚCI 2X250M3”
Numer zamówienia: ZP/PROW/13/2020

Przedmiotowe postępowanie obejmuje zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisu art. 132 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz.
1843), dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) i realizowane jest w oparciu o postanowienia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PROWOD Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kup.

Zatwierdzam:
inż. Bogdan Lechowski – Prezes
Zarządu
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Kierownik Zamawiającego
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
PROWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup, 46-082
Kup, ul. Rynek 4, wpisana przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 102843, posiadająca
NIP: 7541000021 oraz REGON: 530944564, a także posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości: 68.306.810,00 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów
trzysta sześć tysięcy osiemset dziesięć złotych) – w całości pokryty.

2. ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
PROWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup, Biuro w
Opolu, 45-920 Opole ul. Janiny Kłopockiej 3
Telefon:

+48 77 469 11 81

Faks:

+48 77 469 11 84

e-mail:

sekretariat@prowod.pl

www:

www.prowod.pl

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) Piotr Stolarski - tel.: 77 469 11 81 w. 33, e-mail: p.stolarski@prowod.pl.

3. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotowe postępowanie obejmuje zamówienie sektorowe w rozumieniu
przepisu art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843), o wartości zamówienia
poniżej progów określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów,
od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej, realizowane w oparciu o postanowienia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PROWOD Spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup wprowadzonego
Zarządzeniem Prezesa Zarządu PROWOD Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kup NR 6/VII/2019 z dnia 29.07.2019r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez
PROWOD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup.

4. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający zamieści Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na
swojej stronie internetowej www.bip.prowod.pl.
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5. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zbiornika wody czystej o
objętości 2x250m3 na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody przy ul.
Michałowskiego w miejscowości Opole-Czarnowąsy.
5.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.2.1. W ujęciu ogólnym przedmiot zamówienia obejmuje budowę zbiornika
cylindrycznego o konstrukcji żelbetowej monolitycznej posadowionego na
powierzchni terenu i częściowo obsypanego do wysokości 1,0 m powyżej
powierzchni dna. Zbiornik jest ocieplony styropianem i otynkowany tynkiem
cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego. Zbiornik podzielony jest
ścianą wewnętrzną biegnącą wzdłuż średnicy, która dzieli pojemność na dwie
połowy po 250m3 każda. Średnica wewnętrzna zbiornika 11,70m, wysokość do
płyty stropowej 6,00m, powierzchnia zabudowy 119,00m2, kubatura 778m3.
Każda komora zbiornika wyposażona będzie w wywietrzaki i właz z drabinką
złazową oraz drabinę zewnętrzną. Uzbrojenie technologiczne zbiornika
stanowić będą: rurociąg zasilający, rurociąg poborowy oraz spust i przelew. Na
rurociągu zasilającym, poborowym i spustowym zaprojektowano zasuwy
odcinające, zabudowane w ziemi.
Zbiornik połączony zostanie z układem filtracyjnym i pompownią sieciową
poprzez technologiczne rurociągi obiektowe z rur PE:
- rurociąg wody do zbiornika (od SUW do zasuw):
160PE, l=8,5m,
- rurociąg ssący ze zbiornika (od zasuw do SUW):
250PE, l=22,5m.
Rurociąg spustowy i przelewowy włączone zostaną do rurociągu popłuczyn za
pomocą odcinków rur o długości:
- spust wody ze zbiornika:
160PE, l=7,0m,
- rurociąg ssący ze zbiornika (od zasuw do SUW):
225PE, l=18,00m.
Rurociągi dopływowy, ssący i spustowy wyprowadzone poza fundament
zbiornika, uzbrojone będą w armaturę odcinającą w postaci zasuw do
zabudowy w ziemi ze skrzynką uliczną do zasuw. Rurociągi zaprojektowano z
rur PE na PN 10MPa łączonych przez zgrzewanie doczołowe. Przewiduje się
układanie rurociągów w gruncie rodzimym, wyprofilowanym w celu uzyskania
kąta podparcia 90. Głębokość ułożenia rurociągów  1,5 m pt w wykopie
szerokoprzestrzennym.
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Od rozdzielnicy „RG-T” w budynku Stacji Uzdatniania Wody do każdego
zbiornika projektuje się ułożenie nowych kabli: 2x YKY 3x1,5 mm2 (czujnik
otwarcia włazu), 2x yKYektmY 3x1,5 mm2 (sonda hydrostatyczna).
Projektowanymi kablami przekazywany będzie ciągły pomiar poziomu wody w
każdej komorze zbiornika otrzymywany z hydrostatycznych sond poziomu
przeznaczonej do wody czystej. Ponadto z wykorzystaniem czujników
magnetycznych zrealizowana zostanie sygnalizacja otwarcia włazów komór
zbiornika wody czystej. Nowe kable należy układać po trasach pokazanych na
planie zagospodarowania terenu. Po zainstalowaniu sond hydrostatycznych na
nowym zbiorniku, podłączyć je pod istniejący układ pomiaru poziomu w
rozdzielnicy technologicznej, istniejące sondy ze starego zbiornika odłączyć i
unieczynnić. Po podłączeniu nowych sond wykonać sprawdzenia poprawności
wskazań poziomów wody w nowym zbiorniku w systemie wizualizacji SCADA.
Uwaga: Ze względu na kolizję istniejących dwóch linii kablowych nn z nową
lokalizacją zbiornika należy kable te odkopać i przełożyć po trasie pokazanej
na planie zagospodarowania terenu. Po zakończeniu prac, wykonać pomiary
odbiorcze przełożonych kabli.
5.2.2. W ujęciu szczegółowym przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja
projektowa dla inwestycji obejmująca:
a) Projekt budowlany,
b) Projekt wykonawczy,
c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
d) Przedmiar robót (element pomocniczy).
5.2.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie
zobowiązany do opracowania:
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają
sporządzenia takiego planu,
c) dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą obiektu
budowlanego i jej skuteczne złożenie do właściwego ośrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,
5.2.4. Informacje i wymagania szczegółowe:
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a) wizja lokalna - każdy z wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej
celem sprawdzenia warunków terenu budowy, warunków związanych z
wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania
dodatkowych informacji przydatnych do przygotowania oferty. Koszt
ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca,
b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej,
c) Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną przed
rozpoczęciem prac oraz z przebiegu robót (2 egz. płyt CD, przekazane wraz z
dokumentacją powykonawczą),
d) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej budowy,
e) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych
dokumentów wraz z wnioskami pozwalającymi Zamawiającemu na
zakończenie robót i/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowania po zakończeniu
całości robót,
f) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi
uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi
decyzjami m.in. zawartymi w projekcie budowlanym,
g) Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od podpisania umowy
do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - terminowo finansowego uwzględniającego kluczowe roboty realizowane w ramach
umowy,
h) Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli
odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,
i) Wykonawca odpowiada za właściwą organizację i oznakowanie budowy
wraz z kosztami z tym związanymi,
j) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe nie nadające się do odzysku
na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
k) Wykonawca nie może wbudować materiałów nie zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru na piśmie,
l) Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia wszystkich nawierzchni,
w tym dróg, placów, posesji itp., na których realizowane będą prace związane
z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie ujętymi w
dokumentacji projektowej oraz wydanych decyzjach dla przedmiotowej
inwestycji,
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m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości
materiałów oraz urządzeń planowanych do wbudowania,
n) Wykonawca
zobowiązany
jest
do
posiadania
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w
zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy,
o) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 48 miesięcznej gwarancji na
zrealizowany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji jakości i rękojmi
stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i musi zostać określony przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ,
p) Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z
dokumentacją projektową oraz zakresem zadania opisanym przez
Zamawiającego w pkt. 5.2.1. Z uwagi na to, że umowa na wykonanie robót
budowlanych będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie
prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej, nie będą one mogły być uznane za roboty dodatkowe z
żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze
robót elementów koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie
umownej na podstawie projektu. Wykonawca ma prawo skorygować w
przedmiarze robót ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na
podstawie dokumentacji projektowej.
5.2.5. Rozwiązania równoważne:
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych
materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące
materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach,
stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się
nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy)
lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu,
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W
takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji
projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia
ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o
przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty
z powodu braku równoważności.
5.3. OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
5.3.1. Dział:
1) 45000000-7 – Roboty budowlane
5.3.2. Grupy robót:
1) 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
2) 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej.
3) 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
5.4. OFERTY CZĘŚCIOWE I OFERTY WARIANTOWE
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy
zobowiązani są złożyć oferty obejmujące cały przedmiot zamówienia, a oferty
częściowe podlegają odrzuceniu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, a oferty
wariantowe podlegają odrzuceniu.

6. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia to maksymalnie do 5 miesięcy od
dnia podpisania umowy. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny
oferty i musi zostać określony w ofercie Wykonawcy.
Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się termin podpisania
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

7. WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ

WYKONAWCÓW,

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA

7.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
7.1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie
wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej
płynności finansowej w okresie trwania umowy, w wysokości co
najmniej 500 000,00 zł.
b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co
najmniej 500 000,00 zł np. w postaci opłaconej polisy
ubezpieczeniowej.
c) Wykonawca musi spełniać łącznie warunki określone w lit a i b.
d) W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty
(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a
także w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach
podmiotu trzeciego, ocena spełnienia warunku, o którym mowa w
niniejszym punkcie odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.
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3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał
w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, z których
każde obejmowało roboty budowlane polegające na budowie
zbiornika żelbetowego o pojemności min. 200,00 m3.
b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż
dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie
procesem budowlanym, legitymującymi się kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie
zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osobę
na funkcję wymienioną poniżej, która spełni następujące wymagania:
- Kierownik budowy - branża budowlana – posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz
innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym
przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65 ze
zmianami),
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu
uprawnień budowlanych),
- Kierownik robót - branża elektryczna oraz robót ds. automatyki,
sterowania i AKPiA – posiadający:
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• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie
wcześniej
obowiązujących
przepisów
lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz
innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym
przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65 ze
zmianami),
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu
uprawnień budowlanych),
- Kierownik robót - branża sanitarna – posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze
zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa
budowlanego
oraz
innych
przepisów
powszechnie
obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia
22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65 ze zmianami),
co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu
uprawnień budowlanych).
Wymieniony wyżej zakres ekspertów należy traktować jako
minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości
personelu niezbędnego do prawidłowego wypełnienia zobowiązań
Wykonawcy.
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Wymieniona wyżej osoba musi posiadać dobrą znajomość języka
polskiego w mowie i w piśmie lub wykonawca musi zapewnić
tłumacza.
Wymagane okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć do dnia
składania ofert.
c) W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty
(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a
także w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach
podmiotu trzeciego Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek określony:
- w lit. a tylko w sytuacji, gdy co najmniej jeden podmiot wykaże
doświadczenie w zakresie wymaganej ilości wykonanych robót
budowlanych,
- w lit. b, gdy łącznie podmioty wykażą dysponowanie odpowiednią
osobą na stanowisko kierownika budowy.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana
według formuły „spełnia - nie spełnia”.
7.1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu. Z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków
postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

udziału w

2) 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. z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1463 i 1600),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
3) 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 2;
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4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia 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 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 703 i
1277);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 798, 650, 1637i 1669),
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.
13) 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
2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. 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
2003r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 2344);
14) 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;
15) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 3, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17
ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
ustawy Pzp,
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie
Zamawiającego,
16) 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 przepisach art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
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17) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3.000,00zł;
18) 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 wykroczenie, o którym mowa w
pkt 17;
19) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000,00zł;
20) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w pkt. 4, 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.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
7.2. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCĘ
Ocena spełniania warunków przedstawionych w pkt 7.1.1. i 7.1.2. zostanie
dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1. WYSOKOŚĆ WADIUM
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w
wysokości: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
8.2. FORMA WADIUM
8.2.1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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8.2.2. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa powinny być
sporządzone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i
muszą zawierać w swej treści następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz
wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
5) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające jego
oświadczenie, iż:
a) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie, lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu,
lub
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
lub
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie.
8.2.3. Postanowienie pkt 8.2.2. ppkt 5 stosuje się również do poręczeń, o
których mowa w pkt 8.2.1. ppkt 2.
8.3. SPOSÓB I TERMIN WNIESIENIA WADIUM
Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, czyli w
terminie do dnia 26.02.2020r. do godziny 11:00.
Gdy wadium wnoszone będzie w pieniądzu, termin ten będzie uważany za
zachowany jeżeli przelew Wykonawcy zostanie uznany na rachunku
bankowym Zamawiającego w banku ING Bank Śląski 66 1050 1504 1000 0090
3038 8194 przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć
potwierdzenie dokonania przelewu.
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Gdy wadium wnoszone będzie w formie niepieniężnej należy dołączyć do
oferty stosowny dokument w oryginale. Jeżeli gwarancja lub poręczenie nie
będą spełniać warunków określonych w pkt 8.2.2. i 8.2.3, to oznaczać to
będzie, że oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wymaganym wadium.
Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej
wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z
postępowania.
8.4. ZWROT WADIUM
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwrócone
wówczas, kiedy Wykonawca podpisze umowę i dostarczy wymagane
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
8.5. ZATRZYMANIE WADIUM
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw,
nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw,
chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
Zamawiający zatrzymuje również wadium, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił zawarcia umowy na
warunkach określonych w ofercie;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
9.1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
9.1.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o:
1) kryterium Ceny Ofertowej w ujęciu brutto (wraz z podatkiem od
towarów i usług (VAT));
2) kryterium Terminu wykonania zamówienia, nie dłuższego jednak niż 5
miesięcy od dnia podpisania umowy;
3) kryterium okresu udzielonej Gwarancji i Rękojmi w zakresie przedmiotu
zamówienia, nie krótszego jednak, niż 48 miesiące i nie dłuższego, niż 72
miesiące.
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9.1.2. Rozkład wag poszczególnych kryteriów określa poniższa tabela:
Waga
Lp.
Nazwa kryterium
kryterium
1.

Cena Ofertowa

60,00%

2.

Termin wykonania

30,00 %

3.

Okres udzielonej Gwarancji i Rękojmi w zakresie
przedmiotu zamówienia

10,00%

9.2. SPOSÓB OCENY OFERT
9.2.1. Stosowanie matematycznych obliczeń, stanowi podstawowy sposób
przy ocenie ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego
kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów.
9.2.2. Ocena oferty w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie
dokonana w następujący sposób:
1) w zakresie kryterium ceny – oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych
otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:
LP1 = Wn/Wb x 60% x 100
LP1

- liczba otrzymanych punktów w kryterium 1

Wn

- wartość najtańszej, nieodrzuconej oferty

Wb

- wartość oferty badanej, nieodrzuconej

60%

- waga kryterium

100

- stały wskaźnik

2) w zakresie kryterium Terminu wykonania zamówienia – oferta z
najkrótszym terminem wykonania otrzyma 30,00 punktów, pozostałe
proporcjonalnie mniej według wzoru:
LP2 = Tn/Tb x 30,00% x 100
LP2

- liczba otrzymanych punktów w kryterium 2

Tn

- najkrótszy podany w miesiącach Termin wykonania spośród ofert
nieodrzuconych

Tb

- Termin wykonania zamówienia z oferty badanej – podany w
miesiącach

30%

- waga kryterium
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100
- stały wskaźnik.
3) w zakresie kryterium okresu udzielonej Gwarancji i Rękojmi w zakresie
przedmiotu zamówienia – oferta z najdłuższym okresem otrzyma 10,00
punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru:
LP3 = Ob/On x 10,00% x 100
LP3

- liczba otrzymanych punktów w kryterium 3

Ob

- Okres Gwarancji i Rękojmi oferty badanej – podany w
miesiącach,

On

- najdłuższy podany w miesiącach, okres Gwarancji i Rękojmi
spośród ofert nieodrzuconych

10%

- waga kryterium

100

- stały wskaźnik

Minimalny wymagany okres Gwarancji i Rękojmi wynosi 48 miesięcy.
Oferta z okresem Gwarancji i Rękojmi krótszym niż wymagane minimum
zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
Maksymalny możliwy do zaoferowania Gwarancji i Rękojmi wynosi 72
miesiące. Okres Gwarancji i Rękojmi może być dłuższy niż maksymalny do
zaoferowania jednak w takim przypadku do obliczeń zostanie przyjęty
maksymalny możliwy do zaoferowania okres Gwarancji i Rękojmi określony
przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 10,00
punktów, natomiast do umowy zostanie wpisany okres Gwarancji i Rękojmi
zaproponowany przez Wykonawcę.
Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia liczy się od daty podpisania
końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku podania okresu Gwarancji i Rękojmi w ofercie,
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ.
4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska
największą liczbę punktów według wzoru:
łączna liczba punktów LP = LP1 + LP2 + LP3
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
9.2.3. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta
otrzyma najwyższą liczbę punktów.
9.2.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
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Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej liczbie punktów.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Biurze Zamawiającego w Opolu (45-920 Opole, ul.
Janiny Kłopockiej 3), w terminie do dnia 26.02.2020r., w pokoju numer: 12
(Sekretariat), do godziny 11.00.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie/paczce. Kopertę/paczkę należy zaadresować na Zamawiającego i
opisać następująco:
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przedsięwzięcie pn.:
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Opole-Czarnowąsy –
Budowa nowego zbiornika wody o objętości 2x250m3”
oraz z dopiskiem
„Nie otwierać przed dniem: 26.02.2020r. godz. 11.30”.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty
wadium.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

12. INFORMACJE DODATKOWE, INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
12.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym jego etapie w przypadkach określonych w Regulaminie oraz w przypadku określonym w
ppkt. 13.2.4 SIWZ.
12.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
12.3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
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Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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 - dalej RODO, przedstawiamy
poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:
Co to są dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają
na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na
podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy
adres korespondencyjny.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Kup
(46-082) przy ul. Rynek 4, tel.: 77 469 11 81 e-mail: sekretariat@prowod.pl.
W Spółce został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym możecie się Państwo
skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail.: iod@prowod.pl.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opole-Czarnowąsy – Budowa
nowego zbiornika wody o objętości 2x250m3” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie § 22 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w
Prowod Sp. z o. o.
Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu przetargowym.
Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Pzp, a także dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych,
podmioty świadczące usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, inne
podmioty, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania
danych oraz podmioty, którym Zamawiający będzie zobowiązany udostępnić dane,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym organy kontrolujące.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

20

ZP/PROW/13/2020 – Ogłoszenie o zamówieniu na:
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Opole-Czarnowąsy – Budowa nowego zbiornika wody o objętości 2x250m3”

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych powyżej celów przetwarzania jak również 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.
Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?
Posiadacie Państwo:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych (art. 15 RODO),
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Natomiast nie przysługuje Państwu:
1) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
zapominanym") w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uznacie
Państwo, iż przetwarzanie waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Informacje dodatkowe.
Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
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12.4. Zamawiający informuje, ż Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego
jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z
udziałem w postepowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO. Do obowiązków tych
należą w szczególności, obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami (art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje
zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
12.5. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z
udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, jest on zobowiązany do złożenia
oświadczenia, którego treść zawarta jest w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1
do SIWZ.
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