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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH

WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego:

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko
Wstęp

Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie zgodne z Ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) wraz z
przepisami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami związanymi z zamówieniami publicznymi. Ilekroć w
treści SIWZ jest mowa o Ustawie należy przez to rozumieć ustawę PZP.

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki włącznie ze
wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko
Tel. 95 762 02 02, fax. 95 762 02 20.
Adres strony internetowej z której można pobrać SIWZ : www:bip.drezdenko.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami).

3. Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko
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1. Rodzaj zamówienia: usługi
2. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko.
3. Zakres zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko,
składające się z niżej wymienionych elementów:
a) równanie równiarką i zagęszczenie walcem wibracyjnym 40.000 m2,
b) tłuczeń 0/31,5mm z dowozem - 350 ton,
c) gruz budowlany betonowy kruszony z dowozem - 250 ton,
d) praca spycharko-koparki - 50 roboczogodzin,
e) transport samochodami samowyładowczymi - 60 km.
4. O konieczności przystąpienia do wykonania usługi oraz o zakresie prac przedstawiciel Zamawiającego
będzie każdorazowo informował Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną. Wykonawca otrzyma
od Zamawiającego arkusz kalkulacyjny w wersji elektronicznej w celu ewidencji wykonanych robót
oraz kalkulacji kosztów.
5. Informacja będzie zawierała wykaz dróg, na których ma być wykonana usługa oraz sposób
wykonania usługi. Bez dyspozycji zamawiającego wybrany w niniejszym przetargu Wykonawca nie ma
prawa wykonać żadnej usługi z wymienionych w ppkt. a – e.
6. Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wskazanej przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu
oferowanej liczby dni od otrzymania informacji. Oferowany czas przystąpienia do wykonania usługi jest
jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca wskaże w ofercie w jakim czasie przystąpi do wykonania
usługi. Maksymalny czas jaki może zaoferować wykonawca to 5 dni.
7. Określone ilości usług są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do
wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości usług zakupionych przez
zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
W trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie miał prawo żądać większych lub mniejszych ilości
poszczególnych asortymentów niż określone w formularzu cenowym, zależnie od bieżących potrzeb.
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć każdą ilość materiałów wyszczególnionych w formularzu
cenowym, jaką będzie potrzebował Zamawiający, po zaoferowanych cenach jednostkowych do
wartości wynikającej z oferty.
8. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy usług będą wynikały z aktualnych potrzeb
zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia przedmiotu

umowy w zakresie ilościowym i rzeczowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących
potrzeb (lub innych) będzie to leżało w interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez
zamawiającego przedmiotu umowy, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku
do zamawiającego.
9. Ilości określone w przedmiocie zamówienia mogą ulec zmianie do wyczerpania środków budżetowych
przeznaczonych na realizację zadania.
10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace związane z
bieżącym utrzymaniem dróg (operatorzy maszyn, pracownicy fizyczni).
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11. Dodatkowe informacje:
a. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
b. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
c. zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.

5.Warunki udziału w postępowaniu

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów (zamawiający nie precyzuje warunku);
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie precyzuje warunku);
c.

zdolności technicznej lub zawodowej (zamawiający nie precyzuje warunku);

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy załączyć do oferty.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
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6. Informacje o przewidywanych zamówieniach
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 polegających
na powtórzeniu usług objętych przedmiotem zamówienia tj. bieżące utrzymanie dróg. Przewidywany zakres do
50% wartości zamówienia podstawowego w przypadku wyczerpania kwoty określonej w formularzu cenowym.

7. Informacje o podwykonawcach

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

8.

Wykaz

oświadczeń

lub

dokumentów,

potwierdzających

spełnianie

warunków

udziału

w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załączniki nr 2 do SIWZ.

2.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt. 1.

3.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

6.

Jeżeli wykonawca, o którym mowa w punkcie poprzednim uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

7.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, 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
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ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Zawartość oferty
A. oferta na wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ,
B. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 2 do SIWZ,
C. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia - w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich (oryginał),
D. pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, jeżeli upoważnienie takie wynika z dokumentów rejestracyjnych
firmy nie wymaga się składania tego formularza, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej
(oryginał) lub w formie kopi poświadczonej notarialnie,
E. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla
osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej (oryginał) lub w
formie kopi poświadczonej notarialnie,
F. formularz cenowy – załącznik nr 4.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, dokumentów także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z wykonawcami

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy przekazują pisemnie na adres Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko;
faksem na numer 95 762 02 20, pocztą e-mail na adres przetargi@drezdenko.pl.
Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane faksem, poczta e-mail to każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia oraz procedury przetargowej - Tomasz Fiedler
e-mail: przetargi@drezdenko.pl

11. Wymaganie dotyczące wadium

1.

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

12. Termin zawiązania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający
może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.
4. Oferta, pod rygorem jej nieważności, winna być napisana w języku polskim. Oferta musi być napisana
czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną trwałą techniką.
5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na
identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Zaleca się aby
wszystkie wypełnione strony oferty były

kolejno ponumerowane i parafowane przez osobę

upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty.
8. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty w sposób wskazany powyżej. W przeciwnym
wypadku nie będą uwzględniane.
9. Ofertę należy złożyć w oryginale.
10. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie.
11. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym podwójnym opakowaniu. Opakowanie
zewnętrzne należy opisać następująco:

Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko
Oferta w postępowaniu na: przetarg nieograniczony na
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko
Nie otwierać przed dniem 23.10.2020 r. godz. 10:30

Opakowanie wewnętrzne należy opisać następująco:
Nazwa i adres wykonawcy oraz numery kontaktowe telefonu i faksu.
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14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w

Drezdenku ul. Warszawska 1

66-530

Drezdenko Punkt Obsługi Klienta (parter) w terminie do 23.10.2020 do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku ul. Warszawska 1 w pokoju nr 208
dnia 23.10.2020 o godz. 10:30
3. W związku ograniczeniami jakie zostały wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa zamawiający
przeprowadzi 23.10.2020 o godz. 10:30 transmisję online z otwarcia ofert na stronie internetowej
youtube, nazwa kanału: Przetargi Gmina Drezdenko
https://www.youtube.com/channel/UCzbIgj8vclI4lWtngjMjKaQ?view_as=subscriber

15. Opis sposobu obliczania ceny
Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie
Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien
uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje,
wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ.
Cenę oferty należy obliczyć na podstawie zakresu i wymagań przedstawionych w SIWZ. Ostatecznie wyliczona
cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.
Waluta Zamówienia – złoty polski.
Cena oferty musi zostać podana w PLN (złotych polskich).
Jeżeli złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający oceni oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert.
Kryteriami oceny ofert są:
a) cena (wartość brutto oferty) (waga 60%)
liczona wg wzoru cena najniższej oferty / cena rozpatrywanej oferty x 60
b) czas przystąpienia do wykonania usługi (waga 40%) liczony według wzoru:
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a. 5 dni – 0 pkt,
b. 4 dni – 20 pkt,
c.

3 dni – 40 pkt.

Wykonawca otrzyma punkty za oferowany czas przystąpienia do wykonania usługi liczony od dnia
otrzymania od zamawiającego informacji o konieczności

przystąpienia do wykonania usługi.

Maksymalny czas jaki może zaoferować wykonawca to 5 dni.
Suma punktów w kryterium cena oraz czas przystąpienia do wykonania usługi będzie stanowić całkowitą liczbę
punktów jaką otrzyma dana oferta. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego

O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia oraz umieści informację na stronie internetowej.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym w art. 94 ustawy PZP.
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Warunki umowy

Warunki umowy są zawarte we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzieleniu zamówienia
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w zgodzie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Dział VI
Środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, przepisów ustawy.

21. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Drezdenko siedziba Urząd Miejski w
Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko;

▪

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Drezdenko jest Pani Krystyna Górzna, kontakt: adres
e-mail um@drezdenko.pl , telefon 95 762 02 02;

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.24.2020
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na

nazwa postępowania:

potrzeby Gminy Drezdenko prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego;
▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;

▪

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
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.
**
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Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, iż Wykonawca zapoznał się z ustawodawstwem, aktami prawnymi i
przepisami polskimi, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć funkcjonowania i działalności w
ramach niniejszego przetargu, a następnie Umowy.
Wszystkie formularze wymagane przez zamawiającego stanowią integralną część oferty.

15.10.2020r.
Zastępca Burmistrza
Mateusz Grzymałowski
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