
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej: Wykonanie robót budowlanych

związanych z adaptacją i modernizacją pomieszczeń Centrum LTCC i Technologii Wielowarstwowych

oraz Laboratorium Badań Niezawodności w ramach strategicznej infrastruktury badawczej

„CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii” w systemie zaprojektuj i

wybuduj.

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

Ogłoszenie nr 584192-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.
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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: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej, krajowy

numer identyfikacyjny 000038971, ul. Al. Lotników 32/46 , 02-668 Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 225 487 700, , e-mail azygler@ite.waw.pl, , faks -.

Adres strony internetowej (URL): www.ite.waw.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:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.ite.waw.pl w zakładce zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.ite.waw.pl w zakładce zamówienia publiczne

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:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy zlożyć w siedzibie Zamawiającego

Adres:

al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, budynek VI pokój nr 4
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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: Wykonanie robót budowlanych związanych z

adaptacją i modernizacją pomieszczeń Centrum LTCC i Technologii Wielowarstwowych oraz

Laboratorium Badań Niezawodności w ramach strategicznej infrastruktury badawczej „CEZAMAT –

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Numer referencyjny: K1/10/2019

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
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- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji i modernizacji

pomieszczeń Centrum LTCC i Technologii Wielowarstwowych oraz Laboratorium Badań Niezawodności

w ramach strategicznej infrastruktury badawczej „CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i

Technologii” w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu

Technologii Elektronowej Oddział w Krakowie, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39, zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Użytkowym oraz Przedmiarem Robót. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

• I etap – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z harmonogramem realizacji inwestycji: a)

wykonanie w oparciu o PFU, stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ oraz dostarczenie kompletnej

dokumentacji projektowej uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego. Dokumentacja powinna

zostać wykonana zgodnie z obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), b)

wykonanie pełno branżowej inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej budynku w zakresie niezbędnym

do realizacji przedmiotu umowy, c) wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej budynku w zakresie

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, d) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień

niezbędnych do realizacji zadania przed rozpoczęciem robót budowlanych i po zakończeniu robót

budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania umowy. • II etap – wykonanie kompletnych robót

budowlanych, instalacyjnych i montażowych, wykonanie pomiarów i odbiorów, przekazanie

Zamawiającemu przedmiotu umowy do eksploatacji: a) wykonanie robót budowlanych w oparciu o

opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową, z materiałów własnych

Wykonawcy (zakupionych przez Wykonawcę), b) zapewnienie nadzoru autorskiego dla opracowanej

dokumentacji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. • III etap – wykonanie dokumentacji

powykonawczej, wykonanie pomiarów i regulacji instalacji klimatyzacji i wentylacji zgodnie z

wymaganiami projektowymi: a) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w dwóch

egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej edytowalnej (dwg, doc, xls, itp.) i

nieedytowalnej (pdf).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:
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Kod CPV

45310000-3

45300000-0

45330000-9

45400000-1

71200000-0

71220000-6

71221000-3

71247000-1

71300000-1

71320000-7

45400000-1

45331000-6

45333000-0

45214631-2

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
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ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  10  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego warunku aby

Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną

obejmujące wykonanie robót instalacyjnych w zakresie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach

czystych o klasie czystości co najmniej ISO 6 (wg PN-EN ISO 14644-1:2016-03) lub równoważnej, o

wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto. Jeżeli wartość usługi wyrażona będzie w walucie innej

niż PLN, zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym

opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu

Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy

wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem ogłoszenia o zamówieniu. 2.

Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia: a. Kierownika budowy posiadającego

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń oraz posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym zdobyte jako
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kierownik budowy co najmniej 1 zrealizowanej roboty budowlanej o wartości minimum 1 000 000,00

zł brutto; b. Kierownika robót sanitarnych posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie w

pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez

ograniczeń i uprawnień w tym zakresie; c. Kierownika robót elektrycznych posiadającego co najmniej

trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń i uprawnień w tym zakresie; Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji

przez 1 lub więcej osób, pod warunkiem spełnienia przez daną osobę łączącą te funkcje wszystkich

warunków wymaganych dla poszczególnych wymagań.

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:

Informacje dodatkowe: Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z

2018 r. poz. 1202 lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.

z 2016 r., poz. 65 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272).

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)
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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:

I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć - na

wezwanie Zamawiającego: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument

potwierdzający, 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 - wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) 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

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, 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 -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) odpis z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 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. d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec

niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. e) oświadczenie

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
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lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami

lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. f) oświadczenie Wykonawcy o

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716). II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których

mowa w pkt I. 1) ppkt od a) do c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: • nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że 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 - wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert • nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

punkcie I od a) do c) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3)Wykonawca

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

Wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. I lit. a) - f).

Dokumenty wskazane w niniejszym punkcie składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej

oceniona na wezwanie Zamawiającego.

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. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest

przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy - w tym okresie, 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 referencje 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. b) Wykaz osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (odpowiednio do warunku) a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

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

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

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

Wadium w kwocie 75 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) może być wnoszone

w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium

wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania

ofert. Wadium należy wpłacić przelewem na konto bankowe: mBank S.A. O/Warszawa 47 1140 1977

0000 5580 4500 1001 (IBAN PL 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001 SWIFT BREXPLPW). Wadium
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składane w innej formie należy złożyć w oryginale w Kasie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu

Technologii Elektronowej 02 – 668, Al. Lotników 32/46, budynek VI pok. 218 (w dni robocze w godz.

9:00 – 14:00). Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert.

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

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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:
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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
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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 80,00

Gwarancja 20,00

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
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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:
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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:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1.

Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy, w przypadku konieczności dokonania zmian w

programie funkcjonalno - użytkowym, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu

umowy, wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa

Budowlanego lub usuwania błędów w tej dokumentacji. 2. W toku wykonywania robót budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług nadzoru autorskiego w zakresie wymaganym

przepisami Prawa budowlanego, jak również polegających w szczególności na: 1) opiniowaniu i

uzgadnianiu dokumentacji dotyczącej robót budowlanych w zakresie związanym z dokumentacją

projektową; 2) wyjaśnianiu wątpliwości zespołu Wykonawcy wykonującego roboty budowlane

dotyczących dokumentacji projektowej; 3) sporządzania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących

dokumentacji projektowej na wezwania i pisma od organów administracji w terminach w nich
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zastrzeżonych; 4) sporządzania uzupełniających rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa z winy

projektanta w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne; 5) ocenie zgodności

wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i uzgodnieniami projektanta; 6) wsparciu

Zamawiającego w ocenie technicznej wystąpienia okoliczności związanych z koniecznością wykonania

robót dodatkowych lub zamiennych lub powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych; 7)

bieżącym doradztwie zespołowi Wykonawcy wykonującemu roboty budowlane; 8) udziale w odbiorach

robót. 3. Usługi wskazane nadzoru świadczone będą od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

pozyskania ostatecznego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, a w miarę potrzeby na

wezwanie Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji. Usługi będą świadczone przez: 1)

nadzory autorskie w branży architektonicznej i konstrukcyjnej z częstotliwością jednej na dwa tygodnie

przez cały okres prowadzenia robót, przy czym częstotliwość ta może być zwiększona w przypadku

konieczności częstszego nadzoru robót w kluczowych fazach budowy stosownie do potrzeb; 2) nadzory

autorskie projektantów innych branż w częstotliwości odpowiadającej postępom robót związanych z tymi

branżami; 3) dodatkowo w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić nadzór geologiczny oraz

konstruktorski w częstotliwości odpowiedniej do potrzeb; 4) wpisy do dziennika budowy dokonywane po

każdej wizycie na budowie z przesłaniem kopii wpisu za pośrednictwem poczty elektronicznej do

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 5) dodatkowe wizyty na terenie budowy będą świadczone w

zależności od zapotrzebowania, zgłoszonego przez Zamawiającego, Kierownika Budowy lub Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 3 dni przed terminem

wizyty, a w przypadkach nagłych i niespodziewanych na co najmniej 1 dzień przed terminem wizyty; 6)

udział w naradach budowy, chyba, że Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyrażą zgodę

na brak udziału projektanta w naradzie; 7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i wykonawców

robót budowlanych o dostrzeżonych błędach i usterkach w realizacji robót budowlanych polegających na

odstępstwie od dokumentacji projektowej. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w

przypadku zmian w zakresie wykonywania robót, wynikających z przeprowadzonych ekspertyz stanu

technicznego elementów znajdujących się w strefie oddziaływania prac oraz innych ekspertyz

wskazujących na konieczność zmian sposobu wykonywania robót budowlanych. W szczególności

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1)

Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a)

nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; b) wstrzymanie robót przez

Zamawiającego; c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji umowy, w

szczególności w programie funkcjonalno – użytkowym; 2) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od
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Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: a) brak

możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami

lub przebudowami dróg dojazdowych; b) przerwa w dostawie energii elektrycznej. c) działaniami osób

trzecich (np. właściwych instytucji, organów), d) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi

realizację Umowy, 5. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w

przypadku zmian w ilości i jakości robót budowlanych lub innych czynności jakie Zamawiający uzna za

niezbędne, a Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do takich zmian, jak również

zobowiązany jest zapewnić zastosowanie się do takich zmian przez podwykonawców, zmiany te w

szczególności mogą polegać na: 1) zmniejszeniu ilości lub zakresu prac, robót, czynności, 2) pominięciu

poszczególnych prac, robót, czynności, 3) wykonaniu robót zamiennych. 6. Wykonawca może

proponować wprowadzenie zmian w zakresie określonym umową, o ile będzie to możliwe, propozycje

wyżej wymienionych zmian powinny być poprzedzone analizą ekonomiczną i techniczną opracowaną

przez Wykonawcę. Wprowadzenie takich zmian może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiającego. 7. Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek

zmian dotyczących wykonywanych prac, robót i czynności bez pisemnego polecenia lub pisemnej zgody

Zamawiającego. 8. Wszystkie wprowadzone zgodnie z powyższymi przepisami zmiany dotyczące prac,

robót i czynności związanych z realizacją inwestycji zostaną niezwłocznie ujęte przez Wykonawcę w

harmonogramie rzeczowo – finansowym. 9. W przypadku dokonania zmiany technologicznej, a w

szczególności: a. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji

zamówienia, w szczególności w programie funkcjonalno- użytkowym, a spowodowana zaprzestaniem

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b. pojawienie się na rynku materiałów

lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu

zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia; c. pojawienie się nowszej

technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji

zamówienia lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego

przedmiotu zamówienia; d. konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji zamówienia, w

szczególności w programie funkcjonalno- użytkowym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia; e. konieczność zrealizowania

zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany

obowiązującego prawa. 10. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w przypadku także

zaistnienia jednej z okoliczności : a) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia
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losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w

szczególności zagrażających bezpośrednio życiu, zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w

znacznych rozmiarach; b) zmiany całkowitej wartości przedmiotu zamówienia z tytułu ewentualnej

zmiany stawki podatku VAT; c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; d) zmiany

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

za pracę; e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; f) podczas realizacji Umowy

wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla realizacji Umowy, w takim przypadku

nastąpi zmiana Umowy dostosowująca ją do zmienionych przepisów prawa z zastosowaniem zasad

korzystnych dla Zamawiającego i z uwzględnieniem jego interesu ekonomicznego i kosztów realizacji

Umowy; g) zmiany Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy (w

tym przekształcenie); h) zmiany Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi kumulatywne przystąpienie do

długu na podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i

spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w postępowaniu; i) zmiany Wykonawcy

poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przyjmując wszelkie

obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że

nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia, tak jak dotychczasowy

Wykonawca, warunki udziału w postępowaniu; j) zmiany Wykonawcy poprzez zastąpienie

dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmie uzgodniony zakres obowiązków

dotychczasowego Wykonawcy i wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie

zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeżeli dotychczasowy Wykonawca zgodzi

się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności

odszkodowawczej wobec Zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek

niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki

Wykonawcy; k) zastąpienia osób wskazanych w wykazie osób innymi osobami o co najmniej takich

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak określone w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie Umowy

przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w wykazie (w tym długotrwającej choroby, śmierci) i
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jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę; l) zastąpienia podwykonawcy

innym podmiotem o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak podmiot

zastępowany, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie wskazanej

części Umowy przez Podwykonawcę wskazanego w ofercie Wykonawcy i jedynie pod warunkiem

uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę; m) skrócenia terminu realizacji Umowy lub obniżenia

maksymalnej wartości Umowy, w przypadku wystąpienia wewnętrznych zmian organizacyjnych po

stronie Zamawiającego, uniemożliwiających kontynuację realizacji Umowy lub w przypadku wystąpienia

zmian związanych z przesunięciem środków w budżecie Zamawiającego; n) inne, które nie będą w sposób

istotny ingerować w realizację Umowy. 11. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 12. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej i musi

być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy – Aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-08-28, godzina: 10:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> polski

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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
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IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

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

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 danych osobowych jest Zamawiający (dane kontaktowe powyżej); - kontakt z

inspektorem ochrony danych osobowych: iod@ite.waw.pl - dane osobowe przetwarzane będą na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego; - odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy Pzp; - dane osobowe

będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b 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 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; - zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; - 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. * 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
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integralności protokołu oraz jego załączników - zastrzeżenie z art. 8a ust. 3 ustawy Pzp. ** 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 –

zastrzeżenie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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