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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6
tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153
strona internetowa: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
REGON 050667863
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 1843\ zwanej dalej „ustawą”.
Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego prowadzoną w trybie przetargu
nieograniczonego wszczęto dnia: 20.05.2020 roku.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny słownik zamówień (CPV):

CPV: 71 35 20 00-0 usługi badania podłoża
2. Przedmiot zamówienia.
Zamawiający prowadzi postępowanie z podziałem na 3 zadania:

Zadanie 1. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce
– granica województwa.
Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki Sejny.
Zadanie 3. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Sejny –
Poćkuny wraz z obwodnicą m. Sejny.
3. Zamówienie obejmuje:
1)
Przygotowanie dokumentacji warunków podłoża gruntowego – opinii geotechnicznej,
dla:
a)
DW 677: km 7+586 - 24+116, długość ~16,530 km, obiekty 2 szt., przepusty 16 szt.
b)
DW 651: km 64+711 - 90+408, długość ~25,697 km, obiekty 5 szt., przepusty 42 szt.
c)
DW 653: km 60+490–65+737, długość ~5,887 km, obiekty 1 szt., przepusty 6+10
(obwodnica) szt.
2)
Wykonanie badań tj.:
a) wykonanie odwiertów:
- jezdnia istniejąca (pas ruchu) - co 100 m mijankowo o głębokości min. 3m,
- obwodnica m.Sejny – co 100 m osiowo o głębokości min. 3m,
- obwodnica m.Sejny – zagęszczenie co 50 m na odcinkach km 0+500-0+900, km
1+100-1+300, km 1+800-2+100, km 3+200-3+700,
- jezdnia istniejąca i obwodnica m.Sejny - przy obiektach mostowych po 2 odwierty na
każdą podporę o głębokości min. 3m (głębokość liczona od poziomu terenu przy
podporze),
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b)
3)
a)
b)

4)
a)
b)
c)
d)
e)
5)
a)

b)
c)
d)
6)
a)

b)
c)

- jezdnia istniejąca - przy przepustach po 2 odwierty (wlot i wylot) o głębokości min.
3m (głębokość liczona od poziomu posadowienia),
- obwodnica m.Sejny – przy planowanych przepustach po 1 odwiercie o głębokości
min. 3m (głębokość liczona od poziomu posadowienia); lokalizacja planowanych
przepustów zostanie ustalona w terenie przez Wykonawcę zamówienia i
Zamawiającego.
badanie nośności przy każdym odwiercie.
Lokalizację otworów badawczych należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wszelkie wykonywane prace:
nie mogą niszczyć substancji jakichkolwiek budynków, a także nie mogą narażać na
niebezpieczeństwo mienie i zdrowie lub życie ludzi;
w zakresie odwiertów winny być dokonywane z zachowaniem należytej ostrożności i
zasad bhp bez naruszenia istniejącej infrastruktury, w szczególności gdy odbywają się
przy infrastrukturze elektroenergetycznej, wodnokanalizacyjnej lub innej podobnego
rodzaju infrastrukturze, a po zakończeniu wszelkich prac winny one zostać
przywrócone do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia prac w zakresie odwiertów,
nawierzchni, chodników oraz elementów wyposażenia pasa drogowego (np.: znaki
drogowe, mała architektura).
Wykonawca winien:
powiadomić Zamawiającego o terminie wykonania badań geotechnicznych,
zabezpieczyć ruch na czas wykonania badań (oznakowanie robót),
po wykonaniu odwiertu, ubytek uzupełnić materiałem kamiennym i bitumicznym,
opracować dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych robót (dokumentacja
fotograficzna ma obejmować miejsce odwiertu, wykonane prace itp.),
opracować dokumentację geotechniczną w zakresie i formie zgodnej z odpowiednimi
przepisami prawa.
Opracowania winny zawierać:
niezbędne analizy i wyniki badań opartych na pracach terenowych (wierceniach) i
laboratoryjnych w celu rozpoznania:
- warunków geotechnicznych,
- określenia przydatności podłoża pod budowę drogi i drogowych obiektów
inżynierskich,
badania nośności podłoża,
metrykę odwiertu,
mapę z zaznaczoną lokalizacją odwiertów
Forma opracowania przedmiotu zamówienia:
wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na zajęcie pasa drogowego od
zarządcy drogi;
należy wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim;
wykonawca ma obowiązek na bieżąco konsultowania z Zamawiającym i
uwzględniania jego uwag w zakresie treści i formy przygotowywanych dokumentów
do czasu ich ostatecznego przyjęcia przez Zamawiającego;
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d) dokumenty składające się na przedmiot zamówienia winny być przekazane w 4
egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej, przy czym formę, format
oraz nośnik określi Zamawiający;
e) opracowane dokumenty oraz wnioski wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia,
zostaną zaprezentowane przez Wykonawcę na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego,
w terminie uzgodnionym między Stronami.
7)
Zamówienie należy zrealizować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów tj.
między innymi:
a) obowiązujące normy i przepisy, m.in. Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;
b) ustawa z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze;
c) Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych.
8)
Wynagrodzenie za wykonanie usługi ustala się w formie ryczałtu, płatne po dokonaniu
odbioru.
9)
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia nie ulegnie zmianie przez cały okres
pełnienia usługi.
10)
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia nastąpi jednorazowo na podstawie faktury.
Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół
odbioru usługi.
Załącznikami do niniejszego SIWZ są również:
- Plan sytuacyjny lokalizacji obwodnicy m. Sejny
- Oświadczenie dotyczące praw majątkowych
3.1 Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa w opisie przedmiotu
zamówienia na roboty wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
1) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudnił na
umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) osoby, które będą
wykonywać czynności fizyczne objęte zamówieniem.
2) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa
w ust. 1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, wykonawca przedłoży
zamawiającemu:

5

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy albo
b) w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia, o którym mowa
w pkt a) powyżej, Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego- w terminie przez
niego wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłoży
Zamawiającemu do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zawierać informacje,
w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego
terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w ust. 1 czynności.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczególności:
a)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności
są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
4. GWARANCJA
Nie dotyczy.
5. PODWYKONAWCY
5.1

Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom.
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5.2

Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część
zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy.

5.3

Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia
wzoru umowy.

5.4

Realizacja części przedmiotu umowy poprzez Podwykonawców nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1 Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na: dzień podpisania umowy.
6.2 Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 60 dni od podpisania umowy (dla
zadania 1, zadania 2, zadania nr 3).
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Nie dotyczy.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Doświadczenie Wykonawcy:
Nie dotyczy.
b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Nie dotyczy.
c) Potencjał techniczny:
Nie dotyczy.
7.3. 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.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania.
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8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wykluczeń o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
pzp.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16–20 ustawy Pzp 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym 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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 8.4.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIA I
DOKUMENTY,
JAKIE
ZOBOWIĄZANI
SĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formie pisemnej wraz z ofertą.
Propozycje treści oświadczenia została dołączona do niniejszej SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 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.
Propozycja treści oświadczenia została dołączona do niniejszej SIWZ.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
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9.5.

9.6.

9.7

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
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.

9.8 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
11.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 9.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
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zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
11.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w pkt. 9.3. składa każdy z Wykonawców.
12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCĄ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
12.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
12.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.
12.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
12.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane
się Wykonawcy z jego treścią.
12.5 Osoby upoważnione do kontaktów:
Małgorzata Tomkiel (sprawy dot. procedury przetargowej)
Bartosz Filimoniuk (sprawy merytoryczne)
kontakt: faks nr +48 85-67-67-153.
13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
13.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
13.2 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert tj. do dnia 27.05.2020 r.
13.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2 lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
13.4 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 13.1.
13.5 Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.
13.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona
przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
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przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie
internetowej.
13.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.
13.8 W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy
odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
13.9 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
14.2

Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert w postaci elektronicznej i faxem.

14.3 Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów,
będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
14.4 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/
Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej
notarialnie kopii.
14.5 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn.
zmn.), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez
podwykonawców, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
14.6 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym
podpisem.
14.7 Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
14.8 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej
niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
14.9 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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14.10 Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
14.11 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
14.12 Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy,
2) Wycena ofertowa, odpowiednio na zadanie 1, zadanie 2 i zadanie 3,
3) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 1;
Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez
wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
wpisuje on - nie dotyczy.
Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami
dołączonymi do niniejszej specyfikacji.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
18.1 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie ryczałtowej ująć wszelkie koszty
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
18.2 Wykonawca winien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i
pełnego wykonania dokumentacji.
18.3 Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na
podstawie wypełnionej Wyceny ofertowej.
18.4 Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
18.5 Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i
słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
18.6 Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy.
20. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie,
zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi
Wykonawcy oraz odpowiednio do zadania napisem: Oferta na: Zadanie …………...
17.2 Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6, nie później niż do godz. 09:30 dnia 02.06.2020 roku.
17.3 W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt 17.2,
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
12

17.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt 17.2.
17.5 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 17.1, a koperta będzie
dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
17.6 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy
zechcą przybyć w dniu określonym w pkt 17.2 o godz. 10:00 - w siedzibie
Zamawiającego.
17.7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.8 Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców,
ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone
„WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy.
17.9 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
17.10 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca
pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym
opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.
18.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 18.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
18.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
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wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
18.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
19. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przez oferty
częściowe należy rozumieć oferty rozłączne na Zadanie 1, Zadanie 2, zadanie 3.
20. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21. ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
22. CENY JEDNOSTKOWE
Wynagrodzenie ryczałtowe.
23. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Oferty oceniane będą w 2 etapach.
I etap

– ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w pkt. 2.

II etap – badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – badaniu będzie
podlegać tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych
kryteriach.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert:



1)

(C) Cena – 60 %
(TZ) Termin zakończenia realizacji zamówienia – 40%

Przez kryterium Cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji
zamówienia.
Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu
oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze
wzorem:
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
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60 % - procentowe znaczenie kryterium cena
Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
2)

Przy kryterium (TZ) termin zakończenia realizacji zamówienia do oceny Zamawiający
przyjmuje termin zakończenia realizacji zamówienia określony w dniach, liczony od
dnia podpisania umowy, wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Maksymalny termin zakończenia realizacji zamówienia wynosi 60 dni od dnia
podpisania umowy.
Termin zakończenia realizacji zamówienia zaproponowany przez Wykonawcę nie może
być krótszy niż 40 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące
wyliczenie:
 termin zakończenia realizacji zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt
 termin zakończenia realizacji zamówienia 50 dni od dnia podpisania umowy - 20 pkt
 termin zakończenia realizacji zamówienia 40 dni od dnia podpisania umowy - 40 pkt
Oferty, w których Wykonawca zaproponuje termin zakończenia realizacji zamówienia
inny niż określony przez Zamawiającego do oceny ofert, (tj. 60, 50, 40 dni) zostaną
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
Oferta w kryterium termin zakończenia realizacji zamówienia (TZ) może otrzymać
maksymalnie 40 punktów.
Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (TZ)

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.
3. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
4. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych
kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
zamawiający wzywa 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.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3
ustawy, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w
formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę) we wskazanym terminie.
15

Uwaga: faks nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem
Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie
za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie
terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w
wyznaczonym terminie.
2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4
ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem do
Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany
listem doręczony zostanie w terminie późniejszym.
24. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

NALEŻY DOPEŁNIĆ

W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum,
Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem
umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy
konsorcjum.
25. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.
26. WZÓR UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
27.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
1. Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób;
2) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
(wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia);
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3) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2).
5. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:
1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.
Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.
28.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiający zgodnie z art. 13 oraz art. 14 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) dalej jako: RODO informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, tel. (85) 67 67 130, e-mail:
sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl reprezentujący Województwo Podlaskie na
podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz na
mocy upoważnienia przyznanego uchwałą Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej –
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem ochrony danych listownie wysyłając pismo na ww. adres lub adres
e-mail: iod@pzdw.wrotapodlasia.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dalej jako: Pzp oraz
przepisami wykonawczymi do Pzp.
4) odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora,
podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy, w szczególności na świadczenie
usług prawnych, osoby lub podmioty uczestniczące przy realizacji dostaw/usług/robót
budowlanych, osoby lub podmioty, którym udostępniono dokumentację postępowania
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby lub podmioty, które złożyły
wniosek
o
udostępnienie
informacji
publicznej,
w przypadku
zadań
współfinansowanych ze środków europejskim podmioty wskazane w przepisach
prawa i decyzjach/umowach w sprawie dofinansowania projektu, a także inne
podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych innymi przepisami
prawa;
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5) Administrator przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane

6)

7)

8)

9)

teleadresowe, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie
itp.;
Administrator pozyskuje dane osobowe z publicznie dostępnych rejestrów
np. CEIDG oraz od wykonawcy, w przypadku danych osobowych osób innych niż
wykonawca np.: dane osobowe pełnomocnika, podwykonawców, osób fizycznych
skierowanych do realizacji zamówienia itp.;
dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych, względnie przez okres gwarancji/rękojmi wynikający z zawartej umowy
albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków europejskich;
obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wymogiem
umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych lub mogą uniemożliwić
zawarcie umowy;
osobie przysługuje prawo dostępu1 do treści swoich danych osobowych
oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania 2 oraz prawo żądania od
Administratora ograniczenia3 przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
1

) Wyjaśnienie: Administrator (Zamawiający) ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2
) Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą ani nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3
) Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10) osobie nie przysługuje prawo do usunięcia danych gdy przetwarzanie danych

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej czy też do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
11) osobie nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21
RODO wobec przetwarzania jej danych osobowych gdy podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
12) osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO;
13)
osoba, której dane dotyczą nie będzie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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