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Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem: przebudowa sieci

kanalizacji i remont stropu zewnętrznego
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

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

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 552833-N-2019 z dnia 2019-05-27 r. 
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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: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w

Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29517100000000, ul. ul. Gładkie  1 , 34-500  Zakopane,

woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 045, , e-mail s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl , , faks

182 014 632. 

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalodrodzenie.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: Inny (proszę określić): 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

www.szpitalodrodzenie.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.szpitalodrodzenie.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

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

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

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

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo

pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1481 ) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

Adres: 

ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane

 

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) 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa sieci kanalizacji i remont stropu

zewnętrznego 

Numer referencyjny: A.ZP-271-9/19 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

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

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i przebudowy zewnętrznych sieci kanalizacji

sanitarnej i burzowej oraz przyłącza wodociągowego, a także remont stropu zewnętrznego nad

pomieszczeniem piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową i wykonaniem klap oddymiających wraz z

instalacją na istniejących klatkach wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc

„Odrodzenie” w Zakopanem. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1.Remont i przebudowa sieci

kanalizacji sanitarnej: a) roboty ziemne - wykopy pod demontaż starych elementów sieci oraz montaż

nowych. b) zabezpieczenie ścian wykopu c) rozbiórka istniejących elementów sieci kanalizacji sanitarnej

(rurociąg i studnie) d) ułożenie nowego rurociągu na podsypce piaskowej e) montaż studni betonowych fi

1000mm f) montaż pokryw i włazów na studniach g) zasypanie z ubiciem warstwowo rurociągu h)



27.05.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=04f4d214-1abf-4698-8cd5-68d34a3e988a

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=04f4d214-1abf-4698-8cd5-68d34a3e988a 5/20

doprowadzenie terenu do stanu zastanego przed inwestycją i) wykonanie protokolarnych prób szczelności

wraz z odbiorem przedstawiciela spółki SEWIK Całość robót zgodnie z dokumentacją projektową

zatwierdzoną przez spółkę SEWIK i załączoną do niniejszego postępowania. Uwaga: ze względu na

potrzebę funkcjonowania rurociągu podczas robót Wykonawca musi zapewnić na czas robót

nieprzerwane działanie sieci. 2.2 Remont i przebudowa sieci kanalizacji burzowej: a) roboty ziemne -

wykopy pod demontaż starych elementów sieci oraz montaż nowych. b) zabezpieczenie ścian wykopu c)

rozbiórka istniejących elementów sieci kanalizacji burzowej (rurociąg i studnie) d) ułożenie nowego

rurociągu na podsypce piaskowej e) montaż studni PE i betonowych f) montaż pokryw i włazów na

studniach. g) montaż wpustów ulicznych i rynnowych oraz odwodnienia liniowego (prefabrykowanych z

kratką żeliwną) h) zasypanie z ubiciem warstwowo rurociągu i) doprowadzenie terenu do stanu zastanego

przed inwestycją j) wykonanie protokolarnych prób szczelności wraz z odbiorem przedstawiciela

Zamawiającego Całość robót zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do niniejszego

postępowania. Uwaga: ze względu na potrzebę funkcjonowania rurociągu w trakcie opadów deszczu,

podczas robót Wykonawca musi zapewnić na czas robót nieprzerwane działanie sieci. 2.3.Remont i

przebudowa przyłącza wodociągowego: a) roboty ziemne - wykopy pod demontaż starych elementów

sieci oraz montaż nowych. b) zabezpieczenie ścian wykopu c) rozbiórka istniejących elementów

przyłącza (rurociąg, zasuwy, itp.) d) ułożenie nowego rurociągu na podsypce piaskowej e) montaż zasuw

f) montaż obudów zasuw g) zasypanie z ubiciem warstwowo rurociągu h) doprowadzenie terenu do stanu

zastanego przed inwestycją i) wykonanie protokolarnych prób szczelności wraz z odbiorem

przedstawiciela Zamawiającego Całość robót zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do

niniejszego postępowania. Uwaga: ze względu, że jest to jedyne zaopatrzenie szpitala w wodę dopuszcza

się zamknięcie przyłącza wyłącznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 2.4. Remont stropu

zewnętrznego nad pomieszczeniem piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową. a) rozebranie warstw

nawierzchni i podbudowy parkingu b) rozbiórka betonowej płyty wraz legarami stalowymi i słupami z

cegły pełnej wraz z wywozem c) wykonanie nowych słupów żelbetowych d) wykonanie nowej płyty

stropowej e) wykonanie warstwy izolacyjnej z papy termozgrzewalnej podwójnie f) wykonanie warstwy

cieplnej z płyt styrodur g) wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej

Całość robót zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do niniejszego postępowania. Stalowe

elementy z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. 2.5. Wykonanie instalacji oddymiania klatek

schodowych - 2 szt. a) demontaż istniejących klap pożarowych b) powiększenie otworu w dachu celem

montażu większych klap c) zamontowanie klap oddymiających - 2szt wraz z obróbkami blacharskimi d)

zamontowanie okablowania e) zamontowanie czujek dymu f) zamontowanie przycisków alarmowych g)

wykonanie prób i odbiorów zadziałania instalacji Po zakończeniu wszystkich robót Wykonawca wykona i

dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawcza. Aktualnie prowadzone są roboty
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budowlane przy rozbudowie i przebudowie budynku szpitala wraz z zagospodarowaniem terenu

obejmujące swym zakresem również obszar objęty niniejszym postępowaniem. Wyłoniony Wykonawca

robót, zobowiązany będzie do uzgodnienia i przedstawienia do akceptacji harmonogram robót

Generalnemu Wykonawcy przebudowy i rozbudowy budynku szpitala. Uwaga: Koszty zużycia mediów

w okresie realizacji zamówienia ponosić będzie Wykonawca na zasadach zawartych w projekcie umowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji

obejmujący: dokumentację projektową w tym przedmiary robót i specyfikację techniczną wykonania i

odbioru robót 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace w tym na

zastosowane materiały/elementy/urządzenia objęte przedmiotem zamówienia i dostarczone przez

Wykonawcę. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 6. Zamawiający informuje, że

ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia,

źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy,

aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP dopuszcza się

rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym

pozwoleniem na budowę oraz posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie

zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy

Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty, urządzenia niż podane w

dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w

dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z

załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych

materiałów. 7. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do

dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.

czynności ogólnobudowlane, obejmujące wykonanie instalacji sanitarnych, polegające na wykonywaniu

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z

2018 r. poz. 917) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, instalatorów i

operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego

zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

minimum: 3 pracowników ogólnobudowlanych, 2 instalatorów sanitarnych, 1 operatora sprzętu

budowlanego (koparki, koparko-ładowarki itp.) na warunkach określonych powyżej. 8.W terminie 5 dni

roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz

pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, ze wskazaniem czynności, jakie
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będą oni wykonywać oraz informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45223000-6 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45223500-1

45111300-1

45231300-8

45112100-6

45312100-8

45421100-5

 

 

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

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

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

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

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

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

miesiącach:  2   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy- w tym okresie, wykonał - minimum 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie,

przebudowie lub budowie obiektu o wartości co najmniej 250 000,00zł brutto - minimum 1 robotę

budowlaną polegającą na przebudowie lub remoncie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o wartości

nie mniejszej niż 150 000 zł b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w

szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: - osobą na stanowisko

Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót

budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą

doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji do kierowania budowy; - osobą na stanowisko

Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w

specjalności sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń w tym sieci urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych, wentylacyjnych, gazowych bez ograniczeń, oraz doświadczenie w pełnieniu

samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych; Zamawiajacy dopuszcza połączenie funkcji

wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich

warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Kierownik budowy i kierownicy robót

budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub
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odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach

odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

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

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: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

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

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

 

 

 

 

 

 

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

Nie 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Tak

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: 
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a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

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

składania ofert lub lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 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, wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane

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

wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu 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 wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne 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; e)

oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne; - dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu

wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim

wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca

polega na zasobach podmiotu trzeciego; - dokumentów dotyczących podwykonawców, w celu

wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia;

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: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty



27.05.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=04f4d214-1abf-4698-8cd5-68d34a3e988a

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=04f4d214-1abf-4698-8cd5-68d34a3e988a 11/20

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, (należy wypełnić załącznik nr 5 do

niniejszej specyfikacji) przy czym, dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, 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, w

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami ( należy wypełnić załącznik nr 6 do siwz). Wykonawca w

przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt. 9.1.2.3

lit. b); 

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)

Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: -oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez

pełnomocnika; -wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca

może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza

załączonego do specyfikacji); - kosztorys(y) ofertowy(e) w formie uproszczonej, sporządzone w

oparciu o dołączoną do siwz dokumentację techniczną ( w tym: przedmiary robót)– który będzie

stanowił podstawę rozliczenia; - dowód wniesienia wadium; -zobowiązanie podmiotu trzeciego, o

którym mowa w pkt 9.7 lit a) lit. d) siwz – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji

podmiotu trzeciego, wzór zobowiązania stanowi zał. nr 7 do siwz -oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP-wzór oświadczenia stanowi

załącznik nr 8 do siwz .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
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IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie:

dwadzieścia tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1.

pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach

bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium przetargowe w pieniądzu

należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w PKO BANK POLSKI S.A. nr 24 1020 3453

0000 8802 0141 8961. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie

składania ofert tj. 12.06.2019 r. godz. 9.30. Wskazanym jest kopię dokumentu potwierdzającego

dokonanie powyższej operacji dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy

złożyć w postaci oryginału , najpóźniej w terminie składania ofert tj. 12.06.2019 r. godz. 9.30 w

siedzibie zamawiającego w Sekretariacie (pok. nr 03 niski parter budynku). UWAGA! Nie wolno

oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców

wspólnych uznaje się za wniesione prawidłowo.

 

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 
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Nie 

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: 

 

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
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

 

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 
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Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

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

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

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 
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IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

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

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

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

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

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem

nieważności. 2. Dopuszcza się zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach określonych w art. 144 ust 1 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian

umowy, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności

następujących przypadków: 1) zmian postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych

istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 2) zmian terminu realizacji zamówienia, określonego w § 4

ust. 4, o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie
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przedmiotu umowy w przypadku: a) zaistnienia działania siły wyższej; b) udokumentowanego opóźnienia

wprowadzenia wykonawcy na budowę przez Zamawiającego; c) szczególnie niesprzyjających warunków

atmosferycznych, w postaci ciągłych (co najmniej 5 dniowych) opadów atmosferycznych lub wystąpienia

temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z STWiOR i mających wpływ na opóźnienie

rozpoczęcia lub zakończenia robót niezbędnych do zrealizowania obiektu; d) konieczności wprowadzenia

uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, odstępujących w sposób istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę i wymagających dopełnienia procedur art.

36a ust. 1 Prawa Budowlanego; e) zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów

administracji, w szczególności przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,

uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy

Wykonawcy. 3) zmian w zakresie osób kluczowych dla realizacji zamówienia m.in. kierownika budowy,

kierowników robót zgodnie z § 8 ust. 3 i 4 umowy oraz podwykonawców zgodnie z § 5 ust.5 umowy; 4)

zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji

zamówienia związane z: a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii; b)

wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w

sposób założony w dokumentacji technicznej z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do

przewidzenia w momencie zawarcia umowy; c) koniecznością realizacji zamówienia przy zastosowaniu

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

zamówienia; d) odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach warunków geologicznych skutkujących

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach

technologicznych; e) koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; f) zmian postanowień umowy w sytuacji

wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego

wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają

wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 4. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemne

zwrócenie się jednej ze stron o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w umowie z podaniem

uzasadnienia faktycznego oraz wyrażenie zgody przez drugą ze stron, z zastrzeżeniem z ust. 5. 5.

Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu

konieczności i udokumentowaniem zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2 w

niniejszego paragrafu, wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do

umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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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: 2019-06-12, godzina: 09:30, 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

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

postępowaniu 

> język 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: Nie 

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 Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I

Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. RODO), informujemy, że 1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej w Zakopanem z siedzibą: 34 – 500 Zakopane, ul. Gładkie 1, wpisany do Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem 0000007565, wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000006064, posiadający numer NIP

736-14-54-134, REGON 000295171, tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, e-mail:

administracja@szpitalodrodzenie.pl, www.szpitalodrodzenie.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony
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Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci kanalizacji i

remont stropu zewnętrznego. znak referencyjny A.ZP-271-9/19, prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień

Publicznych. 7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj.

poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. 8. W związku z

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: • żądania od

Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprawdzenia,

sprostowania (1), zgodnie z art. 15, 16 RODO, • ograniczenia ich przetwarzania(2) , zgodnie z art. 18 ust.

2 RODO, • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje

Pani/Panu: • prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, •

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. 10. Obowiązek informacyjny określony

przepisami RODO spoczywa także na wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w

celu przekazania ich zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W

przypadku pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla niniejszego

postępowania, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez niego

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych zgodnie

z treścią, wskazaną w formularzu oferty. 11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu

o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, o

którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 12. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich

starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych

przed ich przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. (1)
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Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą

Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. (2)

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

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

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej

lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


