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Ogłoszenie nr 549374-N-2020 z dnia 2020-06-10 r.

Gmina Brusy: Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach 

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

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
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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:

1.1) NAZWA I ADRES: Gmina Brusy, krajowy numer identyfikacyjny 92351251000000, ul. ul. Na 

Zaborach 1 , 89-632 Brusy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks 

523 969 303.

Adres strony internetowej (URL): brusy.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: Administracja samorządowa

1.3) 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):

1.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak

bip.brusy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia

Tak

bip.brusy.pl
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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 przesianie 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:

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego

Adres:

Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1

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

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach
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Numer referencyjny: Nr ZP.271.11.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

IL3) 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:

IL4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań Jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego 

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

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach” 

dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. 2. Inwestycja polegała będzie na budowie ulic 

Osiedla Słonecznego w Brusach o łącznej długości ok.2,3 km, w tym: A. Etap I 1) Budowa ulicy 

Akacjowej a) budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej, b) budowa sieci kanalizacji 

deszczowej, c) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, d) urządzenie zieleni, 2) Budowa łącznika od ul. 

Akacjowej do ul. Słonecznej a) budowa nawierzchni z kostki betonowej, b) budowa sieci kanalizacji 

deszczowej, c) rekultywacja stawu na działce ewid. nr 849/2, w tym: n wykoszenie zbiornika oraz terenu 

przyległego, usunięcie zakrzaczeń, J odmulenie dna zbiornika, U uformowanie skarp, faszynowanie, J 

rozplantowanie namułu, □ obsianie trawą całego terenu działki, d) urządzenie zieleni, w tym wykonanie 

trawników, B. Etap II Rozbudowa ul. Kwiatowej oraz budowa ul. Różanej wraz z łącznikami do ul.

Słonecznej a) budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej, b) budowa sieci kanalizacji 

deszczowej, c) budowa odcinka sieci wodociągowej d) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami e) 

rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej, f) rekultywacja stawu na działce ewid. nr 835/47, w 

tym: ! wykoszenie zbiornika oraz terenu przyległego, usunięcie zakrzaczeń, ! odmulenie dna zbiornika,
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E uformowanie skarp, faszynowanie, □ rozplantowanie namułu, E obsianie trawą całego terenu działki, 

g) urządzenie zieleni, C. Etap III 1) Budowa ulicy Jaśminowej a) budowa nawierzchni pieszych i 

rowerowej z kostki betonowej, b) budowa jezdni o nawierzchni afaltowej c) budowa sieci kanalizacji 

deszczowej, d) budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, c) usunięcie kolizji z 

istniejącymi sieciami, f) budowa oświetlenia ulicznego, 2) Rozbudowa ulicy Słonecznej a) budowa 

nawierzchni pieszych z kostki betonowej, b) budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej c) budowa sieci 

kanalizacji deszczowej, d) budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, e) przebudowa 

linii energetycznej nN, f) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami g) budowa oświetlenia ulicznego, 3) 

Budowa ulicy Stokrotki a) budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej, b) budowa sieci 

kanalizacji deszczowej, c) przebudowa linii energetycznej nN, d) budowa odcinków sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej, e) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, f) budowa oświetlenia ulicznego, g) 

urządzenie zieleni, 4) urządzenie zieleni, wykonanie trawników, nasadzenie drzew w pasie zieleni, w tym: 

L jaśminowiec wonny - 25 szt., wys. sadzonki min. Im, J pęcherznica: żółta - 25 szt., bordowa - 25szt., 

wys. sadzonki min. 0,7 m, E tawuła japońska - na żywopłot - na odcinku 250mb w rozstawie 0,5-0,6m □ 

klon czerwony - 20 szt., wys. sadzonki 2-2,50 m, I jarząb pospolity/szwedzki - 20 szt., wys. sadzonki 

min. 2-2,5m, pod wszystkimi krzewami należy zastosować geowłókninę i warstwę kory ogrodowej 

średnio zmielonej grubości warstwy min. 8 cm. D. Etap IV 1) Budowa ulicy Modrakowej a) budowa 

nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej, b) budowa sieci kanalizacji deszczowej, c) budowa 

odcinka kanalizacji sanitarnej, d) budowa odcinka sieci wodociągowej, e) rozbudowa oświetlenia 

ulicznego, f) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, 2) Budowa ulicy Zielonej a) budowa nawierzchni 

pieszych i jezdnych z kostki betonowej, b) budowa sieci kanalizacji deszczowej, c) budowa odcinka sieci 

wodociągowej, d) przebudowa linii energetycznej nN, e) budowa oświetlenia ulicznego, f) usunięcie 

kolizji z istniejącymi sieciami, h) rekultywacja stawu na działce ewid. nr 1494, w tym: ] wykoszenie 

zbiornika oraz terenu przyległego, usunięcie zakrzaczeń, E odmulenie dna zbiornika, □ uformowanie 

skarp, faszynowanie, L rozplantowanie namułu, I obsianie trawą całego terenu działki, g) wyniesienie 

kamieni granicznych na gruncie zgodnie z projektem podziału zatwierdzonym decyzją ZRID 3) Budowa 

ulicy Łanowej a) budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej, b) budowa sieci 

kanalizacji deszczowej, c) budowa oświetlenia ulicznego, d) przebudowa linii energetycznej nN, e) 

usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, f) rekultywacja stawu na działce ewid. nr 439/5, w tym: □ 

wykoszenie zbiornika oraz terenu przyległego, usunięcie zakrzaczeń, I odmulenie dna zbiornika, I 

uformowanie skaip, faszynowanie, □ rozplantowanie namułu, E obsianie trawą całego terenu działki, E 

wycinka drzew i usunięcie karpin -10 szt. g) rozbiórka istniejącego ogrodzenia oraz usunięcie żywopłotu 

na działkach ewid. 1481/1 i 1482/1 oraz budowa nowego ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej na 

słupkach stalowych i fundamencie betonowym wys. ok. 120 cm oraz furtkę z siatki stalowej powlekanej 
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w ramce (zamykanej na klucz) na granicy działek 1481/2 i 1481/1 oraz 1482/2 i 1482/1 (kolorystyka do 

uzgodnienia na etapie robót), h) wyniesienie kamieni granicznych na grancie zgodnie z projektem 

podziału zatwierdzonym decyzją ZRID 4) urządzenie zieleni, wykonanie trawników, nasadzenie drzew w 

pasie zieleni, w tym: jaśminowiec wonny - 5 szt., wys. sadzonki min. Im, I pęcherznica: żółta - 

lOszt., bordowa - lOszt., wys. sadzonki min. 0,7 m, □ tawuła japońska - na żywopłot - na odcinku 

250mb w rozstawie 0,5-0,6m I klon czerwony - 5 szt., wys. sadzonki 2-2,50 m, i jarząb 

pospolity/szwedzki - 15 szt., wys. sadzonki min. 2-2,5m, pod wszystkimi krzewami należy zastosować 

geowłókninę i warstwę kory ogrodowej średnio zmielonej grubości warstwy min. 8 cm. 5) Rozbiórka 

istniejących płotów na działkach, które zgodnie z decyzją ZRID zostały przejęte pod drogę, 6) Zakup i 

dostawa elementów małej architektury - ławki bez oparcia - 18 szt., kosz na śmieci - 10 szt. (kosze i 

ławki zbliżone wyglądem do ławek przestawionych w Projektach budowlano - wykonawczych - 

Załącznik Nr 8 do SIWZ), 7) Wykonanie 2 tablic informacyjnych na stelażu stalowym w kolorze 

grafitowym lub czarnym zbliżonym do stelażu pokazanego w Załączniku Nr 11 do SIWZ wraz z ich 

montażem. Treść tablic i miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym. UWAGA: 1) W wycenie 

należy uwzględnić wszystkie drzewa wymienione do wycinki w dokumentacji projektowej oraz 

dodatkowo drzewa wskazane w punkcie dotyczącym rekultywacji stawu na działce 439/5,2) Należy 

dostosować szerokość i lokalizację wjazdów indywidualnych do istniejących ogrodzeń. 3) Zdejmowany 

humus stanowi własność Zamawiającego, należy go złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

a jego część wykorzystać do wykonania humusowania skarp i terenów zielonych. 4) W trakcie realizacji 

inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp do sąsiednich nieruchomości.

Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. 5) Materiał drogowy z 

korytowania należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 

km od terenu budowy. 3. Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 9 do SIWZ, w 

Projektach budowlano - wykonawczych - Załącznik Nr 8 do SIWZ oraz w Przedmiarach robót 

(stanowiących materiał pomocniczy przy przygotowywaniu oferty) - Załącznik Nr 10 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232130-2

45231300-8

45231400-9
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaj e 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:

IL8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

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

miesiącach: lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia: łub zakończenia: 2023-07-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-10-30

2021-09-30

2022-09-30

2023-07-31

IL9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.l.l) Kompetencje łub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 

łat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, minimum 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o 

nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową o wartości minimum 

1.000.000,00 zł brutto.

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: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

IIL2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustaw)7 Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustaw}7 Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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 ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

IIL5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju i 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 (Załącznik nr 4 do SIWZ) przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywmym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch łub więcej 

Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego ww. dokument musi być złożony przez 

Wykonawców wspólnie lub przez ustanowionego pełnomocnika

IIL5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IIL3) - IIL6)

1) Wypełniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) 

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, w 

przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (propozycja - 

Załącznik Nr 7 do SIWZ); 3) Dowód wniesienia wadium; 4) W przypadku polegania na zdolnościach 

lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja - Załącznik nr 5 do SIWZ); 5) 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Propozycja treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8444eff1 -9ec6-4e89-b1ba-41245f705968 9/20



10.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx2ick8444eff1-9ec6-4e89-b1ba-41245f705968

oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IY.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 60.000,00 zł. (Słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium należy 

wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Brusach: Bank Spółdzielczy w Koronowie Oddz. w 

Brusach 59 8144 0005 2005 0500 1267 0002 z adnotacją: „Wadium nr sprawy ZP.271.11.2020” 

(decyduje data uznania wpłaty na koncie zamawiającego). Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty. 5. 

W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał wadium należy 

złożyć w oddzielnej kopercie razem z ofertą a kopię dokumentu wadium należy wpiąć w ofertę. 6. 

Wadium w przypadku wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego z 

wykonawców - pełnomocnika, z zaznaczeniem, że jest przez niego wnoszone w imieniu wykonawcy.

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać: a) nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby: H Wykonawca odmówił podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, □ Wykonawca nie 

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; I zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; □ 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) dokładne określenie 

przedmiotu postępowania, c) kwotę zobowiązania, d) termin ważności, e) klauzule dodatkowe np. 

nakazujące zwrot dokumentu po jego wygaśnięciu. 8. Pozostałe formy wniesienia wadium winny 

zawierać wszystkie elementy wynikające z odnośnych i obowiązujących przepisów.
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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

Nie

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

Nie

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:
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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) 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:
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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:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie Kierownika budowy branży drogowej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Nie

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

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:
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IY.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:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Tennin 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
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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. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w przypadkach określonych w art. 144 ustawy PZP oraz: 1) wystąpienia okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu 

umowy, 2) konieczności wykonania aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 3) 

zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy 

do aktualnego stanu prawnego, 4) wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności 

a) na którą Strony nie miały wpływu, b) przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed 

zawarciem umowy, c) której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć, d) której 

nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron. 5) sądowej waloryzacji 

zamówienia, 6) zmiany rozwiązań/parametrów technicznych lub technologicznych, które jednak spełniają 

wymagania SIWZ i mają parametry identyczne lub lepsze od tych zaproponowanych w ofercie, 7) zmiany 

przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu 

zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, 8) zmiany osób reprezentujących 

Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych, 9) 

zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierowników robót w danej branży - w takim 

przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w siwz (powyższa zmiana nie wymaga 

aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptacje 

Zamawiającego. 10) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile 

ich zaistnienie miałoby lub mogłoby mieć wpływ na należyte wykonanie umowy. 2. Strony mają prawo 

do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
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okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy 

wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady ciągłe oraz temperatura poniżej OoC trwające 

powyżej 3 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych 

lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) 

wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji, które nie są następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) 

gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 

organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z 

powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) braku możliwości niezwłocznego 

zawarcia umowy z Wykonawcą, h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami, i) w przypadku zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, j) 

zmiany warunków dofinansowania przedmiotu zamówienia przez instytucje zewnętrzne, k) w przypadku 

wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 144 PZP, 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania 

zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) 

konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w 

dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 Prawie Budowlanym, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
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tych kolizji, 4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3, w przypadku wprowadzenia zmian 

w umowie na podstawie art. 144 PZP oraz zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) 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, c) 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. 5. W przypadku wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części 

zamówienia wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość ww. części zamówienia. 6. Zamawiający 

jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 

lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 7. Jeżeli Wykonawca uważa się za 

uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2, zmiany umowy w zakresie 

materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmian umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 8. Wniosek, o którym mowa 

w ust. 6. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych 

od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub 

okolicznościach. 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w 

ust. 6, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji 

uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę żądania zmiany. 10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji 

koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy. 11. Po otrzymaniu 

wniosku, o którym mowa w ust. 6. Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego 

zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia 

prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 12. W terminie 10 dni 

roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 

żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 

zmiany. 13. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności,. 

14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nic stanowią zmiany umowy następujące zmiany: a) danych 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8444eff1-9ec6-4e89-b1ba-41245f705968 17/20



10.06.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8444eff1 -9ec6-4e89-b1 ba-41245f705968

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, b) danych teleadresowych, c) danych 

rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 15. Zmiana 

postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 16. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w 

przypadku: 1) wprowadzenia podwykonawcy, 2) zmiany podwykonawcy, 3) rezygnacji podwykonawcy, 

4) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 17. Powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe 

postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 18. 

W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i 

wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 19. Jeżeli Zamawiający uzna, że 

okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Każda 

zmiana umowy musi nastąpić w formie pisemnej, w formie aneksu pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia.

IY.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IY.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: 2020-06-25, godzina: 12:00,

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) 

IY6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
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nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia: Tak

IV.6.5) 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 Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brusy, którą reprezentuje Burmistrz 

Brus, z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy; □ inspektorem ochrony danych osobowych u 

Administratora jest Magdalena Zarębska, z którą można kontaktować się e-mailem: iod@brusy.pl; pod 

numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89- 

632 Brusy; "I Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ulic Osiedla 

Słonecznego w Brusach” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; E 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 (j.t, 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; I Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; J obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; E 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 (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); - 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 (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
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Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; I 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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Z up. mistrza

mgr inż. oj 
Specj^p

Wpchol

zamówień publicznych
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