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 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA  
 Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1986 z późn. zm.) zwaną w dalszej części IWZ „ustawą” i aktami wykonawczymi wydanymi na jej 
podstawie oraz innymi aktami prawnymi zawiązanymi z realizowanym zamówieniem 
 
I. Zamawiający: 

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej 
37-613 Ruda Różaniecka 
 nr tel. (16) 631-96-15 
 nr fax (16) 624-86-61 

zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o 
wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

  
II. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest  budowa altany do celów rehabilitacji społecznej na działce inwestora 1658/1 

na rzecz w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej. 
 
Zadanie obejmuje: budowa altany dla celów rehabilitacji społecznej - parterowa,   
   niepodpiwniczona. Dach budynku czterospadowy o kącie nachylenia połaci 
   równym 28o, pokryty płytą gontem papowym w kolorze jak na istniejących 
   budynkach DPS. Kalenica główna dachu prostopadła do elewacji frontowej. 
 
Podstawowe dane techniczne: 
   - powierzchnia zabudowy -  90,00 m2 
   - powierzchnia użytkowa  -  85,00 m2 

   - kubatura    - 380,00 m3 
   - długość    -   10,00 m 
   - szerokość    -     9,00 m 
   - wysokość w kalenicy     -     5,55 m 
 

2. Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia 
stanowi dokumentacja projektowa - przedmiar robót - Załącznik nr 6 do IWZ. 

3. Wizja lokalna: 
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej działki, której dotyczy zamówienie, na                        
wniosek Wykonawcy, w celu  uzyskania informacji pomocnych przy sporządzaniu oferty. 
Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w dni robocze, w godzinach od 8 do 14, po 
wcześniejszym ustaleniu terminu z zamawiającym. 

 
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45 00 00 00-7 – Roboty budowlane 
45 21 13 20-8 – Roboty budowlane w zakresie altan 
45 42 20 00-1 - Roboty ciesielskie 
45 44 21 00-8 – Roboty malarskie 
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III. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2019 r.   
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   
warunków 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  
to z odrębnych przepisów: 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie kompetencji lub uprawnień  
do prowadzenia działalności zawodowej i dokona oceny  spełniania warunków udziału  
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 40 000 złotych 
brutto  polegające na budowie altany/wiaty i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku 
użyteczności publicznej. 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie kompetencji lub uprawnień  
do prowadzenia działalności zawodowej i dokona oceny  spełniania warunków udziału  
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu. 

Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na 
podstawie dokumentów składających się na ofertę Wykonawcy zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy, na każdym etapie postępowania, dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganych warunków udziału w postępowaniu. 
 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz poświadczenia braku podstaw do 
wykluczenia 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, zał. nr 1, 
2) Kosztorys ofertowy zał. nr  2, 
3) Oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków udziału w postępowaniu zał. nr  3, 
4) Wykaz wykonanych zamówień dla robót budowlanych zał. nr  4, 
5) Parafowany wzór umowy zał. nr 5. 
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6) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające właściwe umocowania osoby podpisującą 
ofertę (w przypadku gdy umocowanie takie nie wynika z wpisu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności  Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego). 

Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej oceniana spośród pozostałych ofert.  
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia, opisanych  w pkt 2 i 3 poniżej, chyba że pomimo braku takiego obowiązku, 
dołączy on te oświadczenia i dokumenty do swojej oferty.  
 
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, przez 

Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, przez 
Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu: 
1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert robót 

budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej  
1 roboty budowlanej o wartości minimum 40 000 złotych brutto, polegających na budowie 
altany, wiaty i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami brawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 4 do IWZ.   

   
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty.  

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 
1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 
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2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie, faxem lub drogą 
elektroniczną uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed 
upływem określonego terminu. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzielać będzie wyjaśnień do treści IWZ.  
 
 Osoby upoważnione do kontaktów: 
Janusz Rozner – Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej pok. nr 306 
tel/fax.: 16 624 86 63,  
 
VII. Termin związania ofertą 
 
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert. 
 
VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert  
1. Przygotowanie oferty: 
a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 
b) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę – Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
c) wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, 
d) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy  

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub innym właściwym umocowaniem 
prawnym, które należy dołączyć do oferty, 

e) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
mowa w treści IWZ, 

f) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane, 

g) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę,  

h) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie 
potwierdzoną kopię pełnomocnictwa z którego wynika jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy 

i) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

j) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca 
wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie 
zamieści w ofercie ww. informacji wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez 
udziału podwykonawców. 

k) wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem przez przedstawicieli Wykonawcy podpisujących ofertę, 

l) wymagane dokumenty powinny być ułożone w kolejności określonej w IWZ. Ofertę należy oprawić  
w sposób uniemożliwiający dekompletację. 
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2. Sposób składania ofert  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie  
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznaczonej  
w sposób następujący: 
 
 <NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >  

 
<Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej  
37 – 613 Ruda Różaniecka 53> 
oferta w < ZAPYTANIU OFERTOWYM >pn:  

 „" Budowa altany do celów rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie 
Różanieckiej ", 

 ” 
<nie otwierać przed: 03-09-2019 r. godz. 10:15> 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1) Oferty można składać w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej w pok. nr 303 w terminie 

do dnia 03-09-2019, do godziny 10:00. 
2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona. 
3) Oferty zostaną otwarte w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej w pok. nr 306 w dniu 

03-09-2019 o godz. 10:30. 
4) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z sesji otwarcia 
ofert na jego pisemny wniosek. 

 

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.dps_rudarozaniecka.pl informację z sesji otwarcia ofert zawierającą: 
a) Kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) Ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte ofertach. 

X. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1) Cena oferty musi być podana w PLN. 
2) Podstawą ustalenia ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia i wszystkie opisane w nim 

elementy wchodzą w skład zamówienia podstawowego.  
3) Cena ofertowa będzie dla Wykonawcy wiążąca. 
4) Niedoszacowanie, błędy w obliczeniach, pominięcie pozycji czy błędny opis pozycji (w stosunku 

do przedmiarów robót) i inne błędy w kosztorysie ofertowym nie będą stanowić o niezgodności 
oferty ze  istotnymi warunkami zamówienia, nie będą więc powodem do odrzucenia oferty, gdyż 
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił jako ryczałtową, obejmującą 
cały zakres rzeczowy bez względu na to, jakie pozycje Wykonawcy umieszczą  
w swoich kosztorysach ofertowych. Kosztorysy te będą miały dla Zamawiającego jedynie funkcję 
pomocniczą, informacyjną – posłużą Zamawiającemu do uzyskania ogólnej informacji o sposobie 
ustalenia ceny przez Wykonawców oraz posłużą za podstawę rozliczenia należności  
za poszczególne części wykonanych robót z Instytucją Współfinansującą – jeżeli dotyczy. 
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Dlatego też niezgodność kwoty kosztorysu z kwotą z formularza oferty, która to kwota jest  
dla Zamawiającego wiążącą, również nie będzie stanowić o niezgodności treści oferty z IWZ (nie 
skutkuje odrzuceniem oferty). 

 
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 
1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek w treści 
oferty lub zażądać uzupełnień, zgodnie z przepisami ustawy oraz aktów wykonawczych. 

2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert 
na podstawie poniższych kryteriów: 

 
Cena1       -  60% 
Okres gwarancji i rękojmi za wady   -   40% 
 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących 
zasad:  

 
W zakresie wyżej wymienionych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
Uzyskane przez ofertę punkty za poszczególne kryteria przemnożone będą przez znaczenie % 
kryterium i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. 
 

A. Ocena oferty za kryterium „CENA” - „C” 
    - oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. 
    - wartość punktowa badanej oferty „C” 
 
       C =     cena najniższa spośród badanych ofert    x 100 x 0,60 (znaczenie % kryterium) 
                      cena badanej oferty 

 
B. Ocena oferty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady” - „G” 

 
Zamawiający wymaga, aby zaproponowany przez Wykonawców okres gwarancji jakości i rękojmi za 
wady był nie krótszy niż 3 lata (36 miesięcy). Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 
3 lata (36 miesięcy), jego oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści IWZ. 
 
 
W kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ilość punktów będzie oceniana wg poniższych 
zasad (maksymalna ilość punktów 40): 
- udzielenie gwarancji jakości na okres 36 miesięcy – 0 pkt. 
- udzielenie gwarancji jakości na okres minimum 42 miesięcy – 10 pkt. 
- udzielenie gwarancji jakości na okres minimum 48 miesięcy – 20 pkt. 
- udzielenie gwarancji jakości na okres minimum 54 miesięcy – 30 pkt. 
- udzielenie gwarancji jakości na okres minimum 60 miesięcy – 40 pkt. 
 
Ogólna ocena wynikać będzie z sumy ocen częściowych określonych w pkt. A. i B. i równać się będzie: 
                                                
1 w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.).   
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C+G 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów. 

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną. 

5) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców.  

XII. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym i uzgodnić kwestie 
konieczne   do sprawnego zawarcia umowy. 
 

XIII.  Istotne postanowienia umowy 
1. Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta na podstawie jej projektu stanowiącego 

Załącznik nr 5 do IWZ. Umowa zawarta będzie w PLN na kwotę brutto. 
2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją 

umowy przez wykonawcę.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści 
zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 9 wzoru umowy 
(załącznik stanowiący integralną część specyfikacji). 

4. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 
i Zamawiający. 

 
XIV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego  
 
e-mail: ruda_rozaniecka@dps.pl 
 
XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
 
Obowiązującą walutą przy realizacji zamówienia będzie PLN. 
 
Załączniki do IWZ: 
1. Formularz oferty; 
2. Wzór kosztorysu ofertowego; 
3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
4. Wzór wykazu wykonanych zamówień dla robót budowlanych; 
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5. Projekt umowy; 
6. Dokumentacja projektowa/Przedmiar robót 
7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
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Załącznik nr 7 do ZO                                                                                                                        
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

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 Dom Pomocy Społecznej w Rudzie 

Różanieckiej, 37-613 Ruda Różaniecka 53, tel:16/631 96 15; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, 

37-613 Ruda Różaniecka 53,  jest Piotr Załuski, ruda_rozaniecka@dps.pl, 16/631 96 15; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Dostawa środków 

czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka", nr spr: DPS. 26.5.2019, 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;  

 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; 

 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; 

 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; 
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 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.  

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 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. 

*** 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. 

 
 
 


