Gdańsk, 12 listopada 2020 roku

Dotyczy: Ogłoszenie nr 1424/W/20/Oddział
sprawa: ZP/7795/303MZE/2020/1/2/3/4/5/6/7
Szanowni Państwo!
ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul.
Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu na:
Wykonanie usług wycinki drzew i krzewów wzdłuż oraz pod liniami elektroenergetycznymi na
obszarze Oddziału w Gdańsku na rok 2021:
Zadanie nr 1 - Rejon Gdańsk, Wydział Zarzadzania Usługami Sieciowymi
Zadanie nr 2 - Rejon Dystrybucji Gdańsk,
Zadanie nr 3 - Rejon Dystrybucji Gdynia,
Zadanie nr 4 - Rejon Dystrybucji Tczew,
Zadanie nr 5 - Rejon Dystrybucji Starogard Gd.,
Zadanie nr 6 - Rejon Dystrybucji Kartuzy
Zadanie nr 7 - Rejon Dystrybucji Wejherowo
w treści Warunków Zamówienia zmianie uległy zapisy:
Dział XI pkt 1.9 - Dokumenty wymagane od Wykonawców
Dział XII
- Wymagania dotyczące wadium
Dział XXIII
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
Z poważaniem,

Warunki Zamówienia uwzględniające ww. zmiany.

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455
nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł
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WARUNKI ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 1424/W/20/Oddział Gdańsk
ZP/7795/303MZE/2020/1/2/3/4/5/6/7
Zamówienie niepubliczne sektorowe
w przedmiocie zamówienia:
Wykonanie usług wycinki drzew i krzewów wzdłuż oraz pod liniami elektroenergetycznymi na obszarze
Oddziału w Gdańsku na rok 2021

Zadanie nr 1 - Wydział Zarzadzania Usługami Sieciowymi
Zadanie nr 2 - Rejon Dystrybucji Gdańsk,
Zadanie nr 3 - Rejon Dystrybucji Gdynia,
Zadanie nr 4 - Rejon Dystrybucji Tczew,
Zadanie nr 5 - Rejon Dystrybucji Starogard Gd.,
Zadanie nr 6 - Rejon Dystrybucji Kartuzy
Zadanie nr 7 - Rejon Dystrybucji Wejherowo

ZAMAWIAJĄCY:
ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku

Gdańsk, 27-10-2020r
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DZIAŁ I DEFINICJE
Ilekroć w dalszej części Warunków Zamówienia jest mowa o:
1) WZ– należy przez to rozumieć niniejsze Warunki Zamówienia wraz z załącznikami,
2) Ustawie– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.),
3) Regulaminie- należy przez to rozumieć „Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA”
4) Zamówieniu– należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został określony w
dziale V WZ,
5) Postępowaniu– należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone
zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem.
6) OFERTA - należy przez to rozumieć formularz ofertowy wraz z kompletem dokumentów, załączników,
oświadczeń, złożonych przez Wykonawcę, łącznie z opakowaniem.
DZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Zamawiającym jest ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
1.1.
Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455,
1.2.
NIP:583-000-11-90
1.3.
REGON: 190275904-00036
1.4.
Kapitał zakładowy w wysokości 1 356 110 400 PLN opłacony w całości,
1.5.
Strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl
1.6.
Adres e-mail: energa-operator@energa.pl
2. Postępowanie organizuje i prowadzi: ENERGA Logistyka Sp. z o.o:
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock; Wydział Zakupów Operacyjnych Gdańsk
w imieniu Zamawiającego ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
2.1.
Telefon: +48 58 527 95 95
2.2.
Adres e-mail: oddzial.gdansk@energa.pl
DZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 5 Regulaminu oraz
zgodnie z Ustawą.
2. Regulamin dostępny jest na stronie Zamawiającego http://bip.energa-operator.pl
DZIAŁ IV NUMER POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZP/7795/303MZE/2020/1/2/3/4/5/6/7
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
DZIAŁ V PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonanie usług wycinki drzew i krzewów wzdłuż oraz pod liniami elektroenergetycznymi na obszarze
Oddziału w Gdańsku na rok 2021:
Zadanie nr 1 - Rejon Gdańsk, Wydział Zarzadzania Usługami Sieciowymi
Zadanie nr 2 - Rejon Dystrybucji Gdańsk,
Zadanie nr 3 - Rejon Dystrybucji Gdynia,
Zadanie nr 4 - Rejon Dystrybucji Tczew,
Zadanie nr 5 - Rejon Dystrybucji Starogard Gd.,
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Zadanie nr 6 - Rejon Dystrybucji Kartuzy
Zadanie nr 7 - Rejon Dystrybucji Wejherowo
.
2. Szacunkowe wielkości oraz informacje dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 1
do Warunków zamówienia- „Specyfikacja techniczna i szacowane ilości”.
Wykonawca może składać ofertę na wycinkę drzew i gałęzi maksymalnie na dwa Zadania.
DZIAŁ VI INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
DZIAŁ VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji do dnia:
Zadanie 1 - 31.12.2021r.
Zadanie 2 - 31.12.2021r.
Zadanie 3 - 31.12.2021r.
Zadanie 4 - 31.12.2021r.
Zadanie 5 - 31.12.2021r
Zadanie 6 - 31.12.2021r
Zadanie 7 - 31.12.2021r.
DZIAŁ VIII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, za pomocą faksu lub w formie elektronicznej.
3. Wykonawcy korespondencję przekazują:
3.1. pisemnie – na adres:
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdańsk
z dopiskiem:
Zamówienie niepubliczne w przedmiocie:
ZP/7795/303MZE/2020/1/2/3/4/5/6/7
3.2. na adres poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami:
beata.bykowska@energa.pl
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami, w dniach roboczych od poniedziałku do
piątku, w godz. od 800 do 1400, jest/ są:
4.1. w sprawach merytorycznych:
Robert Korzemiakin, robert.korzemiakin@energa.pl
4.2. w sprawach proceduralnych:
Beata Bykowska, beata.bykowska@energa.pl
DZIAŁ IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie, a w
szczególności:
1.1. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj., posiadają środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości:
Zadanie nr 1 - co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)
Zadanie nr 2 - co najmniej 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych)
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70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych)
150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)
200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)
200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia a w szczególności w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym
okresie należcie zrealizowali u operatorów sieci energetycznych
• dla Zadania 1 co najmniej dwie usługi polegające na wycince drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi WN o wartości netto nie mniejszej niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) każda
• dla Zadań 2-7 co najmniej dwie usługi polegające na wycince drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi SN i nn - każda o wartości netto nie mniejszej niż:
Zadanie nr 2 - 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
Zadanie nr 3 - 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
Zadanie nr 4 - 200 000,00 zł dwieście tysięcy złotych)
Zadanie nr 5 - 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)
Zadanie nr 6 - 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)
Zadanie nr 7 - 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)
Wykonawca składający ofertę na dwa Zadania nie może wykazać spełniania warunku w odniesieniu
do obu części tymi samymi usługami.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
a) Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia następujące osoby:
dla Zadania 1- 7: przewidzianą do kierowania pracami (świadectwo kwalifikacyjne „D” b.o.n.) i nie
mniej niż dwa zespoły po minimum 6 osób każdy (łącznie nie mniej niż 12 osób na każde zadanie), tj.:
• minimum sześć osób posiadających uprawnienia do obsługi pił motorowych,
• minimum dwie osoby posiadającymi uprawnienia/kwalifikacje do wykonywania prac
alpinistycznych oraz obsługi pił motorowych,
• minimum dwie osoby posiadającymi uprawnienia do kierowania ruchem na drodze wydane przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
• wszystkie osoby w zespołach muszą posiadać uprawnienia do pracy w pobliżu urządzeń
elektroenergetycznych, (świadectwo kwalifikacji „E” b.o.n) w celu wykonania prac zgodnie
z
zasadami
„Instrukcji
Organizacji
Bezpiecznej
Pracy
Przy
Urządzeniach
Elektroenergetycznych” obowiązującej w ENERGA-OPERATOR SA.
Wykonawca składający ofertę na dwa Zadania nie może wykazać spełniania warunku w odniesieniu
do obu części tymi samymi zasobami osobowymi (tj. dany zespół przypisany jest tylko do jednego
Zadania).
b) Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi mieć dostępne następujące jednostki sprzętowe:
dla Zadania 1 – 7:
• piły motorowe - minimum 4 sztuki,
• środek transportowy do wywozu drewna - minimum 1 sztuka,
• podnośnik koszowy, dla linii WN z wysięgiem min. 18 m - minimum 1 sztuka,
• rozdrabniacz do gałęzi - minimum 1 sztuka
• minimum dwa drążki izolacyjne (posiadające aktualne badania) o napięciu znamionowym równym lub
wyższym
od
napięcia
znamionowego
linii
elektroenergetycznych
objętych
przedmiotem zamówienia,
• frezarka do pni – minimum 1 sztuka
Wykonawca składający ofertę na dwa Zadania nie może wykazać spełniania warunku
w odniesieniu do obu części tymi samymi zasobami sprzętowymi.
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1.4. Posiadają aktualne Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o
nie zaleganiu ze
składkami/podatkami.
1.5. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
1.6. Posiadają aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
1.7. Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z zapisami Regulaminu obowiązującego w EOP S.A.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy
odpowiednich dokumentów i oświadczeń, o których mowa w dziale XI ust. 1.
4. Wykonawca zaoferuje termin płatności wszystkich faktur: 30 dni
DZIAŁ X WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o ile zaistnieją przesłanki określone w Regulaminie.
2. Zamawiający dokona oceny braku przesłanek do wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu, na
podstawie analizy złożonych dokumentów i oświadczeń w postępowaniu.
DZIAŁ XI DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONACÓW
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1.1. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w której wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
Zadanie nr 1 - co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)
Zadanie nr 2 - co najmniej 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 3 - co najmniej 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 4 - co najmniej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 5 - co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)
Zadanie nr 6 - co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)
Zadanie nr 7 - co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)
1.2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie tj. zrealizowanych, usług, o których mowa w Dziale IX
pkt 1.2 WZ, z podaniem ich wartości, daty wykonania i odbiorców na formularzu stanowiącym Załącznik Nr
5 do WZ, oraz co najmniej dwa listy referencyjne wystawione przez operatorów sieci energetycznej
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający nie dopuszcza listów
referencyjnych wystawionych przez Wykonawcę dla Podwykonawcy.
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych należy dołączyć na oddzielnym formularzu
Dla spełnienia wyżej wymienionych warunków dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy
winni dostarczyć Listy Referencyjne potwierdzające prawidłowe wykonanie, co najmniej dwóch prac
tożsamych z przedmiotem zamówienia o wartości netto nie mniejszej niż:.
Zadanie nr 1 - 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych
Zadanie nr 2 - 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
Zadanie nr 3 - 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
Zadanie nr 4 - 200 000,00 zł dwieście tysięcy złotych)
Zadanie nr 5 - 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)
Zadanie nr 6 - 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)
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Zadanie nr 7 - 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)
1.3 a) Wykaz pracowników biorących udział przy realizacji przedmiotowego zamówienia z potwierdzeniem
posiadania uprawnień, o których mowa w Dziale IX pkt 1.3 lit. a) WZ, na formularzu stanowiącym Załącznik
Nr 6 do WZ;
b) Wykaz sprzętu i środków transportu którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, o których
mowa w Dziale IX pkt 1.3 lit. b) WZ, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7 do WZ;
1.4. Aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej oraz w przypadku zamiaru zlecenia części prac podwykonawcom
również odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy, która będzie obowiązywać, co najmniej
przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
1.5. Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami/podatkami, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert
1.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, powyższe dokumenty mogą być złożone w formie wydruku z internetowych baz danych,
prowadzonych przez organizacje rządowe (odpowiednio dla Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego jest to strona: www.krs.ms.gov.pl; dla Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej jest to strona: www.ceidg.gov.pl
1.7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentacji
Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt. 1.6,
1.8. „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na
podstawie przesłanek, o których mowa w Regulaminie”, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3
do WZ;
1.9. Potwierdzenie wniesienia wadium.
2. Dokumenty, o których mowa w dziale XI pkt. 1.1- 1.6;- należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty o których mowa w dziale XI pkt.: 1.7; 1.8;1,9 – należy złożyć w oryginale.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
5. Załączone do oferty dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę/-y
uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy.
DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
6.

7.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć:
6.4. dokument potwierdzający ustanowienie przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia –
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów– w formie oryginału lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii,
6.5. dokumenty, o których mowa:
6.5.1.
w ust. 1 pkt. 1.1; 1.2; 1.3;1.9 przynajmniej dla jednego z Wykonawców lub wspólne dla
wszystkich Wykonawców
6.5.2.
w ust 1 pkt. 1.4; 1.5;1.6; - osobno dla każdego z Wykonawców,
6.5.3.
w ust. 1 pkt. 1.7 - w zależności od potrzeb dla poszczególnych Wykonawców,
6.5.4.
w ust. 1 pkt. 1.8 - Oświadczenie w pkt. 1-5 przynajmniej od jednego podmiotu, w pkt. 6 dla
każdego z Wykonawców
Dokumenty, o których mowa w ust. 6.2, powinny być podpisane, a w przypadku kopii – potwierdzone za
zgodność z oryginałem:
7.1. wspólne dla wszystkich Wykonawców– przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 6 pkt. 6.1.
7.2. dotyczące poszczególnych Wykonawców– każdorazowo przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy, którego dany dokument dotyczy.
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Podpisanie dokumentu przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoważne podpisaniu tego dokumentu przez pełnomocnika, o
którym mowa w ust. 6 pkt. 6.1.

DZIAŁ XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 - 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 2 - 2 900,00 zł (dwa tysiące dziewięćset złotych)
Zadanie nr 3 - 2 700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych)
Zadanie nr 4 - 7 900,00 zł (siedem tysięcy dziewięćset złotych)
Zadanie nr 5 - 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych)
Zadanie nr 6 - 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych)
Zadanie nr 7 - 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w
zależności od wyboru Wykonawcy:
2.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 48 1240 6292 1111 0010 6661 1832 w banku Bank Pekao
S.A
2.2. poręczeniach bankowych,
2.3. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
2.4. gwarancjach bankowych,
2.5. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. Wadium wnoszone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 2.1 rachunek
bankowy Zamawiającego. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania
rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały
okres związania ofertą.
5. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać:
ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033455, NIP 583000-11-90, REGON 190275904, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości
w wysokości 1 356 110 400,00 zł, Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja
lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 23 pkt 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień w Energa-Operator SA.
7. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy
dokumentu do zapłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
8. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność, jak
wadium wniesione w pieniądzu. Dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być
utrudnione, dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie
gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika
to z przepisów prawa.
9. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część:
9.1. w formie pieniądza - wadium powinno być równe sumie wysokości wadiów wymaganych dla tych Zadań,
na które Wykonawca składa ofertę;
9.2. w formie gwarancji - zaleca się, aby na każde z Zadań złożyć odrębną gwarancję.
10. W przypadku, gdy kwota wadium wniesionego łącznie dla dwóch Zadań zamówienia będzie mniejsza, niż suma
kwot określonych w pkt 1 dla tych Zadań, Zamawiający odrzuci ofertę we wszystkich częściach na jakie została
złożona.
11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 23 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień
w Energa-Operator SA.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia niepublicznego, z zastrzeżeniem art. 24 pkt 6 Regulaminu udzielania
zamówień w Energa-Operator SA.
.
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13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt 11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej
wysokości lub dopuszczonej formie, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 12 pkt 4 Regulaminu
udzielania zamówień w Energa-Operator SA.

DZIAŁ XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 45 dni.
DZIAŁ XIV WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI WZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści WZ na zasadach określonych w
Regulaminie.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść WZ, zgodnie z zapisami Regulaminu.
DZIAŁ XV SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić
Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym Załącznik nr 2
do WZ. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
rachunkowości.
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Podane w formularzu ofertowym ceny jednostkowe będą obowiązywały w całym okresie trwania umowy.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
DZIAŁ XVI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści WZ.
3. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do WZ,
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez
osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy - niespełnienie tego wymogu spowoduje nieuwzględnienie
poprawek.
5. Zaleca się, by strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane oraz połączone ze sobą.
6. Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie
lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby strony zawierające powyższe informacje, były ze sobą
połączone i wydzielone z pliku pozostałych składanych dokumentów.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zgodnie z wzorem:
Nazwa i adres
Wykonawcy

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
Wydział Zakupów Operacyjnych
„Oferta/oferty do ogłoszenia nr 1424/U/20/Oddział Gdańsk
Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi
Nie otwierać przed 27.11.2020, godz. 09:20
UWAGA:
Warunki Zamówienia
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Jeżeli ofertę składa Konsorcjum, koniecznym jest zaznaczenie tego na opakowaniu (kopercie) – w
miejscu nazwa i adres wykonawcy - z podaniem nazw podmiotów wchodzących w jego skład
8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę lub wprowadzić zmiany do
oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub zmianie oferty, Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na
piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie to powinno być opakowane tak jak oferta i
dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: “WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
DZIAŁ XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2 (biuro podawcze), do dnia 27.11.2020 r., do godz.
0800.
2. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny
złożenia.
3. Oferty zostaną otwarte publicznie w pokoju 409 w dniu upływu terminu składania ofert o godz. 0920.
4. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę
potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
5. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.
DZIAŁ XVIII BADANIE I OCENA OFERT
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia II etapu postępowania w formie negocjacji
handlowych, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, określonych w dziale XI, lub dokumenty te
zawierają błędy, Zamawiający wezwie do ich złożenia i uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z
zapisami Regulaminu.
DZIAŁ XIX ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
DZIAŁ XX KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert i ich waga:
l.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO

100%

2. Za najkorzystniejszą ofertę, zamawiający uzna ofertę nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
DZIAŁ XXI WYBÓR OFERTY
1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia pisemnie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
Zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jej cenę, a także pozostałe
warunki oferty podlegające ocenie.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia (lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy), Zamawiający wybiera najkorzystniejszą
ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
DZIAŁ XXII INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
Warunki Zamówienia
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Unieważnienie postępowania, następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
DZIAŁ XXIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy,
w wysokości 5% łącznej wartości umowy brutto.
2. Zabezpieczenie określa zobowiązanie gwaranta do zapłaty niezwłocznie do wysokości określonej
w gwarancji kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające
oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej,

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi, z zastrzeżeniem postanowień pkt 12.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w następujących formach:
4.1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
4.2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
4.3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie niepieniężnej jako Beneficjenta
gwarancji należy wskazać:
ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033455,
NIP 583-000-11-90, REGON 190275904, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości
w wysokości 1 356 110 400,00 zł, Oddział w Gdańsku.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przed podpisaniem umowy przelewem
na konto Zamawiającego: 48 1240 6292 1111 0010 6661 1832 w banku Bank Pekao S.A
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa w pkt 3 z zastrzeżeniem, że do form wskazanych w pkt 3.2 – 3.5 stosuje się postanowienia Działu
8 pkt 4 - 9.
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10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
11. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub
poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać
następujące elementy:
11.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji-poręczenia (Zamawiającego), gwarantaporęczyciela (instytucji udzielających gwarancji-poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
11.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją-poręczeniem,
11.3. kwotę gwarancji-poręczenia,
11.4. termin ważności gwarancji-poręczenia,
11.5. zobowiązanie gwaranta-poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji-poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
11.5.1. nie wykonał zamówienia,
11.5.2. wykonał zamówienie nienależycie.
12. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, która będzie zwrócona nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (zgodnie z art.24 pkt 9 Regulaminu udzielania
zamówień w Energa-Operator SA.)

DZIAŁ XXIV ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia, zgodną ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 4 do WZ oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia wykonania Przedmiotu Umowy wyłącznie w
przypadku siły wyższej lub takich wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu
umowy. Zmiana taka wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.
DZIAŁ XXV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, określone w Regulaminie.
Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk przetwarza dane zawarte
w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zakupowym na postawie przepisów
Kodeks Cywilny oraz z Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA. Wśród tych informacji
mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane
„RODO” - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych, „ADO”, (dalej zwany Zamawiającym), jest Energa-Operator SA,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk;
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Energa-Operator SA, zwanym dalej „IOD” można
skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl;
Warunki Zamówienia
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3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
a. art. 6 ust 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia
działań przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
b. art. 6 ust 1lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Zamawiającym tj. w celu związanym z postępowaniem zakupowym prowadzonym
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Energa-Operator SA (dostępny na stronie
http://bip.energa-operator.pl)
c. art. 6 ust 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiajacego (w tym dochodzenie roszczeń
wynikających z przepisów prawa i archiwizacja dokumentów)
4. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
a.

zainteresowane osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, z zastrzeżeniami i
ograniczeniami wynikającymi z tego Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym RODO; ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w stosunku do przekazania danych
uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom i instytucjom państwa,

b.

uprawnione podmioty publiczne,

c.

uprawnione podmioty Grupy Energa,

d.

podmioty dostarczające korespondencję,

e.

podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,

f.

podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych,

g.

podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów
wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego,

Zamawiający może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów
wykonywania czynności na udokumentowane polecenie Zamawiającego, pod warunkiem zachowania poufności
i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 3:
a. w zakresie postępowania zakupowego – przez okres potrzebny do prowadzenia postępowań
wstępnych i działań przygotowawczych i przedumownych; po tym czasie dane będą przetwarzane
przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
b. w zakresie realizacji umowy – przez okres do jej zakończenia; po tym czasie dane będą
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia
roszczeń;
c. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Zamawiającego – do chwili zrealizowania
uzasadnionych interesów Zamawiającego.
6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu zakupowym wynika z przepisów
ustawy Kodeks Cywilny oraz z Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
Niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi udział w postępowaniu zakupowym.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO
8. Osoba, której dotyczą dane posiada prawo do:
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, iż
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
Warunki Zamówienia
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mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
zakupowego;
b. sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych, z uwzględnieniem faktu, iż skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zakupowego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać
integralności protokołu i jego załączników;
c. żądania od Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych; skorzystanie z tego
prawa nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
zakupowego, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa w
tym m.in. w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych
osobowych;
e. sprzeciwu, przenoszenia danych i ich usunięcia - w uzasadnionych przypadkach, których
ograniczenia nakładają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, RODO i Regulamin zamówień w
ENERGA-OPERATOR SA*.
Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z Zamawiającym lub IOD
9. W związku z faktem, że dostęp do danych osobowych mają strony postępowania zakupowego,
Państwa dane mogą być im przekazywane, w tym do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.a.
Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane
Zamawiającemu, dysponują już informacjami, o których mowa powyżej w przedstawionym obowiązku
informacyjnym dla osób fizycznych , jak również w celu właściwego zabezpieczenia
i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w
ofercie/wniosku złożonej/-ym w danym postepowaniu zakupowym, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia w
formularzu oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia dotyczącego pozyskania
przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich do celów związanych z udziałem w danym
postępowaniu zakupowym oraz zrealizowania względem wskazanych osób niniejszego obowiązku
informacyjnego.
*)
Z uwagi na specyfikę prowadzenia postępowań zakupowych może nie przysługiwać Państwu:
−

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, jeżeli występuje
forma papierowa dokumentacji;

−

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.

Zaznaczamy jednak, że każdorazowe żądanie będzie poddane odrębnej analizie, aby określić czy nie zachodzi
w danym przypadku ograniczenie Państwa praw.
ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 –
2. Załącznik nr 2 –
3. Załącznik nr 3 –
4.
5.
6.
7.
8.

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr

4
5
6
7
8

–
–
–
–
–

Specyfikacja techniczna oraz szacunkowe ilości
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia
Wzór umowy z zał.
Wykaz wykonanych usług
Wykaz osób biorących udział przy realizacji zamówienia
Wykaz sprzętu i środków transportu
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Elektroenergetycznych
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9. Załącznik nr 9 – Instrukcji Stanowiskowa Elektromontera Sieci
10. Załącznik nr 10 – Instrukcja Prac w Pobliżu Napięcia
11. Załącznik nr 11 – Wymagania w zakresie bezp.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Zamówienia (WZ)
zastosowanie mają przepisy Regulaminu oraz Ustawy.
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