
Ogłoszenie nr 577993-N-2020 z dnia 2020-08-26 r. 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.: Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych 

(azbestowych) w Zakładzie ZGO Pukinin 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 

10044132700000, ul. ul. Katowicka  20 , 96-200  Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo 

Polska, tel. 46 814 24 24, , e-mail odpady@zgoaquarium.pl, , faks 46 814 24 24.  

Adres strony internetowej (URL): www.zgoaquarium.pl  

Adres profilu nabywcy:  



Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.zgoaquarium.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.zgoaquarium.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

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

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca, adres: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

osobiście  

Adres:  

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kwatery składowania 

odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w Zakładzie ZGO Pukinin  

Numer referencyjny: ZP/09/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kwatery 

składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) Nr X w Zakładzie ZGO Pukinin, na 

którą składa się m.in.: - przygotowanie placu budowy, - wykonanie mikroniwelacji terenu, - 

wykonanie wykopu pod kwaterę składowania odpadów, - ułożenie geowłókniny na dnie oraz 

skarpach kwatery, - wykonanie warstwy ochronno-drenażowej na dnie kwatery, - wykonanie 

tymczasowego obwałowania wokół kwatery, - wykonanie tymczasowych dróg oraz placu 

technologicznego, - uporządkowanie terenu budowy. 2) Przedmiot zamówienia należy 

wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji, obowiązującymi przepisami i 

normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej a oddany obiekt musi spełniać 

wszystkie warunki gwarantujące jego użytkowanie zgodnie z celem jakiemu ma służyć. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w SIWZ oraz załącznikach do 

SIWZ m.in. w załączniku nr 11 tj. dokumentacji projektowej – projekt budowlany oraz 

załączniku nr 10 tj. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Ponadto roboty budowlane objęte umową mają być wykonane zgodnie z wydaną przez 

Starostę Rawskiego decyzją o pozwolenia na budowę Nr 357/2020 z dnia 19.08.2020 r. 

Projekt budowlany i dokumentacja techniczna dotyczy kwater X, XI i XII natomiast 



przedmiotem zamówienia jest budowa kwatery X.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111200-0 

45233250-6 

45233200-1 

45310000-3 

45311100-1 

45311200-2 

45315100-9 

45315600-4 

45317000-2 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 35  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie: Od dnia podpisania umowy Zakończenie: Do 5 

tygodni od dnia podpisania umowy tj. po podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo - 

odbiorczego. Uwaga: Ostateczny termin wykonania zamówienia Wykonawca określa w 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 



prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o sumie gwarancyjnej co 

najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jednego miliona złotych 00/100).  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 1) wykonał roboty 

budowlane, w tym budowę co najmniej dwóch kwater składowania odpadów o wartości nie 

mniejszej niż 400.000,00 zł każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie. Przy czym jedna kwatera ze spadkiem skarp 1:0,8. 2) dysponuje osobami, 

które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest 

do dysponowania pracownikami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń: a) kierownik 

budowy uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, z doświadczaniem przy budowie w/w składowisk odpadów b) kierownik robót 

do kierowania robotami branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena niepodlegania przez 

Wykonawcę wykluczeniu z postępowania nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w pkt. 11 SIWZ.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 



CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 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 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) 

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie 

gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jednego miliona złotych 00/100).  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda od wykonawców wyłącznie 

oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W związku z tym Wykonawca 

do oferty załącza zał. nr 1, 2, 3, 8a i 8b do SIWZ. Kosztorys ofertowy szczegółowo określony 

został w załącznikach nr 8a i 8b do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawionych pozycji kosztorysowych określić poszczególne ceny jednostkowe oraz 

wartość ogólną zsumowanej pozycji. Wymaga się podanie łącznej ceny netto i brutto. 

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp, do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: - nie podlega 

wykluczeniu; - spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 

wobec podwykonawców podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zawiera również w 

załączniku nr 3 do SIWZ informację o podwykonawcy, o ile jest on znany na etapie składania 

oferty.  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
1) Wykaz robót budowlanych, w tym budowy co najmniej dwóch kwater składowania 

odpadów o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł każda, wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, przy czym 1 kwatera ze spadkiem skarp 1:0,8, 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 referencji bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór 

wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. 2) Wykaz osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca 

zobowiązany jest do dysponowania pracownikami posiadającymi uprawnienia bez 

ograniczeń: a) kierownik budowy uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z doświadczeniem przy budowie w/w składowisk 

odpadów. b) kierownik robót do kierowania robotami branży elektrycznej w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 1. 

Zamawiający w przypadku wystąpienia sytuacji losowych dopuszcza zmianę osoby 

wskazanej w ofercie do pełnienia w/w funkcji pod warunkiem, iż nowa wskazana przez 

Wykonawcę osoba będzie spełniała wymagania wskazane w SIWZ. 2. Kierownik budowy 

oraz Kierownik robót winni posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej 

Izby Samorządu Zawodowego. UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez 

wskazane osoby, które realizować będą niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta 

spełni łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji. Przez ww. uprawnienia budowlane 

Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich 

przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: a) Załącznik nr 1do SIWZ – 

Formularz ofertowy. b) Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. c) Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy 

dot. przesłanek wykluczenia z postępowania. d) Załączniki nr 8a, 8b do SIWZ – Kosztorys 

ofertowy. e) Dowód wniesienia wadium. f) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie 

osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie 

oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. g) W przypadku 

Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych art. 22a ustawy przedstawi: - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do 

SIWZ). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (załącznik nr 7). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA! Powyższego oświadczenia 

nie należy składać wraz z ofertą ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna 



uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać 

przedmiotowe oświadczenie.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

Wykonawca zabezpieczy swoją ofertę wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium w formie 

pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego - Santander Banku Polska 

S.A. numer konta 04 1500 1689 1216 8007 2937 0000 z adnotacją: wadium do przetargu nr 

ZP/09/2020. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 

wadium (jeśli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Wadium wnoszone w 

formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 

poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć 

w formie oryginału w ZGO Aquarium Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa 

Mazowiecka wraz z ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki 

jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 

(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób 

umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z 

podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe 

zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie, w treści gwarancji wskazani muszą być wszyscy 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Za zgodą zamawiającego wykonawca 

może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form. Zmiana formy wadium musi 

być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. Wykonawca, 

który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie 

wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium bez 

względu na formę wniesienia musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 



Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca, którego oferta 

została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; b) wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

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

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  



 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena (C) 85,00 

Gwarancja (G) 5,00 

Termin wykonania zadania (T) 10,00 



 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  



Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą 

zamawiającego. 2. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez 

zamawiającego lub przez wykonawcę. 3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą 

być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy PZP, stanowiącego, że 

Umowa podlega nieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustaw PZP. 4. Zmiany, o których 

mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych 

dla objętego proponowaną, zmianą elementu robót budowlanych, b) aktualizacji rozwiązań 

projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zmiany wymiarów, położenia lub 

wysokości części robót budowlanych, d) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót 

budowlanych, e) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do 

przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy 

technicznej, f) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, dostaw i usług, nie 

przekraczające jednak 20 % wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, 

g) konieczność sunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, h) 

ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z 

inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania 

robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 5. Jeżeli zmiana, o której 

mowa w ust. 4 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt 

zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie, 

zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga 

akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. 6. 

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) 

obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeżeli zmiana będzie 

miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na termin wykonania 

Umowy. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich 

uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: a) obniżenia kosztu wykonania robót lub 

kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, b) zbędność danego zakresu robót dla 

użyteczności i funkcjonalności przedmiotu umowy, c) poprawa wartości lub podniesienia 



sprawności ukończonych robót budowlanych, d) zmiany obowiązujących przepisów, e) 

podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, f) usprawnienia w trakcie użytkowania 

obiektu, g) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez 

lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego; lub innemu 

wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy, h) zaistnienie 

nieprzewidzianych w Umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 

uniemożliwiających kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach, i) siła 

wyższa. 8. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, w przypadku, gdy będą one wymagać 

zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 5 oraz: a) Kosztorys ofertowy (obejmujący 

swym zakresem wprowadzone zmiany) opracowany na podstawie cen jednostkowych i 

danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego 

wykonawcy, a dla robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy z uwzględnieniem 

średnich cen SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego. 9. Jednakże wykonawca nie 

będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia 

wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem, czy naruszeniem Umowy przez 

Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi 

Wykonawca. 10. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga zgodnego podpisania 

aneksu do Umowy, oraz jeśli jest wymagane udokumentowanie przedłużenia okresu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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

15.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. a) Zamawiający zaleca, 

aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone 

w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. b) Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być 

one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które 

nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

Nadto, zamawiający informuje, iż oczywiście bezpodstawne zastrzeżenie informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa może zostać potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji i 

stanowić podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy).  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-09-09, godzina: 09:00,  



Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
25.9. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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. U. UE. L. 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest firma ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. 

Katowicka 20 zwana dalej Administratorem, która prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa 

kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w Zakładzie ZGO Pukinin” 

znak sprawy ZP/09/2020; • 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 2019 

r. poz. 1843), 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. * Wyjaśnienie: 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** 



Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 


