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WARUNKI ZAMÓWIENIA
Zamówienie niepubliczne sektorowe
Postępowanie nr
ZP/785/7071MZI/2020/2000555/2000595/2000596/2000597/20005
98/2000599/2000600/2000601
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
w przedmiocie zamówienia:

„Budowa 8 szt. przyłączy oraz dwupunktowych
stacji ładowania na terenie miasta Płock –
zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach
alternatywnych - ETAP I”

ZAMAWIAJĄCY:
ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku
ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106

Płock; marzec 2020 rok
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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 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
3) Regulaminie- należy przez to rozumieć „Regulamin udzielania zamówień w ENERGAOPERATOR 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 złożony przez Wykonawcę, łącznie
z opakowaniem.
DZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Zamawiającym jest ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą 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: 190275904-00075
1.4.
Kapitał zakładowy w wysokości 1 356 110 400 zł PLN opłacony w całości,
1.5.
Strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl
1.6.
Adres e-mail: energa-operator@energa.pl
1.7.
Telefon: +48 58/ 778-82-00
1.8.
Faks: +48 58/ 760-20-22
2. Postępowanie organizuje i prowadzi: ENERGA Logistyka Sp. z o.o. Oddział w Płocku,
Wydział Zakupów operacyjnych
2.1.
Adres: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
Telefon: +48 24/ 368 80 00
2.2.
Faks: +48 24/ 368 82 02
2.3.
Adres e-mail: operator.plock@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/785/7071MZI/2020/2000555/2000595/2000596/2000597/2000598/2000599
/2000600/2000601
2. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
DZIAŁ V PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano –
wykonawczym dla zadania: „Budowa 8 szt. przyłączy oraz dwupunktowych stacji
ładowania na terenie miasta Płock – zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach
alternatywnych - ETAP I” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do WZ - Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych oraz Załącznikiem 1a do WZ Warunki Budowy Sieci wraz z Koncepcją.
Zad.1
Zad.2
Zad.3

Płock pl. Obrońców Warszawy zas. z S1-1486 dz. 827 WBS B/20/013123
OBI/71/2000595
Płock ul. Łączniczek zas. z S1-1241 dz. 293/214 WBS B/20/008846 OBI/71/2000596
Płock ul. Czwartaków zas. z S1-1268 dz. 492/4 WBS B/20/0013342 OBI/71/2000597
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Zad.4
Zad.5
Zad.6
Zad.7
Zad.8

Płock ul. Rembielińskiego zas. z S1-139 dz. 397/26 WBS B/20/000128
OBI/71/2000598
Płock ul. Bielska zas. z S1-29 dz. 1/9 WBS B/20/013470 OBI/71/2000599
Płock ul. Tysiąclecia 7 zas. z S1-81 dz. 483/1 WBS B/20/012838 OBI/71/2000600,
Płock ul. Batalionów Chłopskich zas. z S1-105 dz. 483/1 WBS B/20/013045
OBI/71/2000601
Płock Warszawska zas. z S1-25 dz. 1027/5 WBS B/20/011112 OBI/71/2000555

OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Szczegółowe wymagania techniczne dla oferowanego przedmiotu zamówienia zawierają:
Załącznik Nr 1 do WZ „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych
i robót budowlanych” oraz Załącznik 1a do WZ – „Warunki Budowy Sieci” wraz z
„Koncepcją”.
Wykonawca udzieli co najmniej 60-ciomiesięcznej gwarancji na prace objęte przedmiotem
zamówienia, uwzględniając zapisy Działu V Załącznika Nr 3 do WZ – Wzór umowy.
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy pobrali niniejsze Warunki Zamówienia
(WZ) wraz z załącznikami.
Dokumenty zawarte w WZ nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż prowadzone
postępowanie przetargowe.
W przetargach mogą uczestniczyć wyłącznie Wykonawcy zakwalifikowani w drodze
przeprowadzonej weryfikacji wniosków zgłoszeniowych do prac na rzecz Zamawiającego
i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców (RKW) prowadzonym
przez ENERGA-OPERATOR SA.
Wykonawcy, którzy nie znajdują się w RKW, zobowiązani są do pobrania wniosku
zgłoszeniowego
ze
strony
internetowej:
http://www.energaoperator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml oraz zapoznania się z dostępną pod tym
adresem Procedurą RKW. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy
złożyć w centrali ENERGA-OPERATOR SA Biuro Zamówień i Logistyki , 80-870 Gdańsk,
ul. M. Reja 29 w celu weryfikacji.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć w formie oryginału, lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie
z dokumentami rejestrowymi.
Weryfikacja wniosków zgłoszeniowych i umieszczenie w Rejestrze Kwalifikowanych
Wykonawców następuje w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia kompletnego
Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, na adres jak wskazano w pkt 5.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.

DZIAŁ VI INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
DZIAŁ VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji dokumentacji projektowej:
Wymagany termin realizacji robót budowlanych:

31 sierpnia 2020 roku.
31 grudnia 2020 roku.

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,
w formie elektronicznej lub za pomocą strony internetowej.
3. Wykonawcy korespondencję przekazują:
3.1. pisemnie – na adres:
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock,
z dopiskiem:
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Zamówienie niepubliczne w przedmiocie:
„Budowa 8 szt. przyłączy oraz dwupunktowych stacji ładowania na terenie miasta Płock
– zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych - ETAP I”.
Postępowanie numer
ZP/785/7071MZI/2020/2000555/2000595/2000596/2000597/2000598/2000599
/2000600/2000601
3.2. za pomocą faksu na nr +48 24/ 368 82 02
3.3. na adres poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktowania się
z Wykonawcami.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami, w dniach roboczych od
poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1400, są:
4.1. w sprawach merytorycznych: Włodzimierz Wędzik/Dariusz Luśniewski
e-mail: włodzimierz.wedzik@energa.pl / dariusz.lusniewski@energa.pl
4.2. w sprawach proceduralnych: Magdalena Klimuk
e-mail: magdalena.klimuk@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. w dniu otwarcia ofert znajdują się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców prowadzonym
przez ENERGA-OPERATOR SA jak określono w Dziale V WZ;
2. są czynnym podatnikiem podatku VAT;
3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
4. zapoznali się z warunkami terenowymi w miejscach realizacji prac poszczególnych
przetargów.
5. zapoznali się z Ogólnymi Warunkami Umów dostępnymi na stronie internetowej ENERGAOPERATOR SA http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
DZIAŁ X WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Z postępowania
w Regulaminie.

wyklucza

się

Wykonawców,

o

ile

zaistnieją

przesłanki

określone

DZIAŁ XI DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONACÓW
1. Wymagane oświadczenia:
1.1. Podpisanie przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy formularza
oferty stanowiącej Załącznik Nr 2 do WZ, traktowane będzie jako złożenie przez
Wykonawcę oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
DZIAŁ XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie wymaga się wniesienia wadium.
DZIAŁ XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 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.
2.

Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest
zobowiązany zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
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.
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3.
4.
5.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
Podane w formularzu ofertowym ceny będą obowiązywały w całym okresie trwania umowy.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

DZIAŁ XVI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować zgodnie poniższymi wskazówkami:
1.1.
każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dany przetarg;
1.2.
ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgodnie
z załączonym do WZ wzorem formularza oferty;
1.3.
treść oferty musi odpowiadać treści WZ;
1.4.
oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;
1.5.
w przypadku załączenia przez Wykonawcę innych materiałów, niewymaganych przez
Zamawiającego, zaleca się, by nie były one złączone w sposób trwały z ofertą.
2. Znakowanie i składanie ofert
2.1.
Ofertę/oferty należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie zaadresowanej na:
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.
Na kopercie należy również umieścić opis:
Nazwa i adres
Wykonawcy
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku,
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock
„Oferta w sprawie zamówienia niepublicznego w przedmiocie:
„Budowa 8 szt. przyłączy oraz dwupunktowych stacji ładowania na terenie miasta
Płock – zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych - ETAP I”
Postępowanie numer ZP/785/7071MZI/2020/2000555/2000595
/2000596/2000597/2000598/2000599/2000600/2000601
Nie otwierać przed dniem: 15-04-2020 r., godz. 1100

3.
4.
5.
6.

Koperta powinna być ostemplowana pieczęcią firmową Wykonawcy.
W przypadku niewłaściwego oznakowania oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności
za wcześniejsze otwarcie oferty.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą otwierane
i zostaną zwrócone Wykonawcom.
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.
2.
3.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Płocku (09-400) przy
ul. Wyszogrodzkiej 106 w kancelarii pok. nr 65, do dnia 15-04-2020 r., do godz.
1000.
Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem
daty i godziny złożenia.
Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie Zamawiającego w Płocku (09-400) przy
ul. Wyszogrodzkiej 106, pok. 51 na parterze, w dniu upływu terminu składania
ofert o godz. 1100.
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4.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera, za termin złożenia oferty uznaje
się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

DZIAŁ XVIII BADANIE I OCENA OFERT
1.
2.
3.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 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.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, określonych w dziale XI,
lub dokumenty te zawierają błędy, Zamawiający może wezwać 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, za pomocą strony
internetowej Zamawiającego, o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
DZIAŁ XX KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert i ich waga:
- Cena
80 %
- Gwarancja
20 %
2. Sposób obliczenia poszczególnych kryteriów:
a) Cena
(C) – wartość najniższa otrzyma 80 pkt.
Ocena punktowa ceny oferty zostanie określona jako stosunek najniższej ceny oferowanej
w ofertach do ceny danej oferty pomnożonej przez 80.
b) Gwarancja
(G) – maksymalnie 20 pkt.
Oferta z najdłuższym czasem trwania gwarancji (nie krótszym niż wymaganym przez
Zamawiającego), otrzyma maksymalną ilość punktów (20 pkt.). Pozostałe oferty
otrzymają ilość punktów proporcjonalnie mniejszą od oferty z najdłuższym czasem
trwania gwarancji.
Wartość ogólna oferty określona zostanie według poniższego wzoru:
C+G
3. Za najkorzystniejszą ofertę, zamawiający uzna ofertę spełniającą warunki ust.2.
DZIAŁ XXI INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
DZIAŁ XXII WYBÓR OFERTY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia II etapu postępowania w formie
negocjacji handlowych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w EOP.
2. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia pisemnie, za pomocą strony
internetowej Zamawiającego, 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.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie
Zamówienia, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
DZIAŁ XXIII INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
1. Unieważnienie postępowania następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
DZIAŁ XXIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Warunki Zamówienia
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DZIAŁ XXV ZAWARCIE UMOWY
Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia, zgodną ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do WZ oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
DZIAŁ XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania
w Regulaminie.

Wykonawcom

przysługują

środki

ochrony

prawnej,

określone

DZIAŁ XXVII OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dalej Zamawiający),
przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu prowadzenia postępowań. 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: „Ogólne
Rozporządzenie” lub „RODO” - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mają charakter danych
osobowych.
2. W świetle powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia RODO, Zamawiający informuje, że:
2.1. administratorem danych osobowych, zwanym dalej „ADO”, jest ENERGA-OPERATOR SA,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk;
2.2. z inspektorem ochrony danych osobowych w ENERGA-OPERATOR SA można
skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl;
2.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia (Postępowanie numer:
ZP/785/7071MZI/2020/2000555/2000595/2000596/2000597/2000598/2000599
/2000600/2000601.
W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą dane osobowe strony umowy i osób
wskazanych do jej realizacji przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f
RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem
umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO
jest ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów
prawa;
2.4. odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
2.4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja,
2.4.2. uprawnione organy publiczne,
2.4.3. podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
2.4.4. podmioty dostarczające korespondencję,
2.4.5. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
2.4.6. podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw
sądowych,
2.4.7. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających
dane osobowe;
2.5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 2.3:
2.5.1. w zakresie realizacji umowy, w przypadku jej podpisania, przez okres do jej
zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez
prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
2.5.2. przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono
postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie
o udzielenie zamówienia, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
2.5.3. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do
chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych;
Warunki Zamówienia
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2.6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy będącego
osobą fizyczną 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;
2.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2.8. Osoba, której dotyczą dane posiada:
2.8.1. prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii;
2.8.2. prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
2.8.3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
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 (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);
2.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy
RODO;
2.8.5. w uzasadnionych przypadkach prawo sprzeciwu, przenoszenia danych i ich
usunięcia;
2.9. Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub
IOD.
ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr

1- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych
1a- Warunki Budowy Sieci wraz z koncepcją .
2- Formularz ofertowy,
3- Wzór umowy wraz z załącznikami,

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Zamówienia (WZ)
zastosowanie mają przepisy Regulaminu oraz Ustawy.

Zatwierdził:

………………………………………………………………………….………………………

Data:

……………………………..
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