
Dz.U./S S47
09/03/2021
117497-2021-PL

1 / 9
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Polska-Karczew: Materiały do układania nawierzchni drogowych
2021/S 047-117497

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Westerplatte 36
Miejscowość: Karczew
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Bożek
E-mail: zdp@powiat-otwocki.pl 
Tel.:  +48 227806421
Faks:  +48 227806421
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.powiat-otwocki.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.powiat-otwocki.pl/904,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą 
elektroniczną za pośrednictwem: www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=0cffc2ec8e87e77abda1045b6a821b7c531ee3d0
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie letnie i zimowe dróg

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej
Numer referencyjny: ZDP/P-03/2021

II.1.2) Główny kod CPV
44113800 Materiały do układania nawierzchni drogowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna zakup i dostawa:
a) Mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy wiążącej stosowanej na gorąco AC 16S dla kategorii ruchu KR 3-4 
zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2 2014.
b) Mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy ścieralnej stosowanej na gorąco AC 11S dla kategorii ruchu KR 3-4 
zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2 2014.
c) Mieszanki mineralno-bitumicznej SMA 16 JENA dla kategorii ruchu KR 3-4.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy wiążącej stosowanej na gorąco AC 16S oraz 
mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy ścieralnej stosowanej na gorąco AC 11S
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44113800 Materiały do układania nawierzchni drogowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe: MMA warstwy wiążącej stosowanej na gorąco AC 16S dla kategorii ruchu KR 3-4 
zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2 2014 w ilości 4 550 t z dostawą, MMS warstwy ścieralnej stosowanej 
na gorąco AC 11S dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2 2014 w ilości 3 340 t z 
dostawą, MMA warstwy wiążącej stosowanej na gorąco AC 16S dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z normą 
PN-EN 13108 i WT-2 2014 w ilości 10 t bez dostawy, MMA warstwy ścieralnej stosowanej na gorąco AC 11S 
dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2 2014 w ilości 10 t bez dostawy Zamawiający 
korzysta z prawa opcji: MMA warstwy wiążącej stosowanej na gorąco AC 16S dla kategorii ruchu KR 3-4 
zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2 2014 w ilości 5 185 t, MMA warstwy ścieralnej stosowanej na gorąco 
AC 11S dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2 2014 w ilości 5 120 t, MMA warstwy 
wiążącej stosowanej na gorąco AC 16S dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2 
2014 w ilości 50 t bez dostawy, MMA warstwy ścieralnej stosowanej na gorąco AC 11S dla kategorii ruchu 
KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2 2014 w ilości 50 t bez dostawy Uruchomienie prawa opcji 
następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez 
niego zakresie. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji może skorzystać przez cały okres realizacji umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznie 
ilości przewidzianej w prawie opcji. Realizacja prawa opcji nastąpi w terminie następnego dnia od dnia złożenia 
pisemnego zamówienia. Przedmiot zamówienia wykorzystywana będzie do realizacji zadań inwestycyjnych 
oraz do bieżącego utrzymania dróg. Zamówiona MMA musi być zgodna z PN-EN 13108-1 i WT-2 2014. 
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dostawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego recepty 
mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający może nie wyrazić zgody na produkcję MMA na podstawie 
zaproponowanej przez dostawcę recepty. W takim przypadku dostawca jest zobowiązany do przedłożenia 
recept do momentu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Miejsce dostawy: miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na drogach powiatowych. Odbiór wytworzonej masy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 
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22.00. Możliwość wcześniej uzgodnionego poboru MMA w dniach wolnych od pracy oraz w godzinach nocnych. 
Koszt transportu za dostarczenie ponosi Wykonawca – musi być wliczone w cenę z zastrzeżeniem zakupu 
realizowanego przez Zamawiaja... Masę asfaltobetonową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z 
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek z jednoczesnym spełnieniem warunku 

zachowania temperatury wbudowania tj. 140oC. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi 
ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewający z jednoczesnym spełnieniem zachowania temperatury 

wbudowania tj. 140oC. Producent udzieli gwarancji na jakość wytworzonej mieszaki minimum 1 rok od daty 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości mieszanki mineralno-asfaltowej w niezależnym 
ośrodku badawczym. Kontrola może odbyć się nie więcej niż 4 razy w okresie obowiązywania umowy 
i zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. Do każdej partii odbieranego towaru powinien być 
dostarczony dokument WZ i kwit wagowy oraz dokument potwierdzający jej skład oraz badania laboratoryjne 
– przedmiotowe dokumenty muszą być dołączone do faktury. Kupowany produkt powinien posiadać aprobatę 
techniczną, atest lub inny dokument stwierdzający zgodność produktu z normą. Dostawy będą realizowane 
transportem Wykonawcy po telefonicznym uzgodnieniu ilości. Fakturowanie za odbierany produkt będzie się 
odbywała raz w miesiącu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji pojedynczego zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający korzysta z prawa opcji: MMA warstwy wiążącej stosowanej na gorąco AC 16S dla kategorii ruchu 
KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2 2014 w ilości 5 185 t, MMA warstwy ścieralnej stosowanej na 
gorąco AC 11S dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2 2014 w ilości 5 120 t, MMA 
warstwy wiążącej stosowanej na gorąco AC 16S dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 
i WT-2 2014 w ilości 50 t bez dostawy, MMA warstwy ścieralnej stosowanej na gorąco AC 11S dla kategorii 
ruchu KR 3-4 zgodnie z normą PN-EN 13108 i WT-2 2014 w ilości 50 t bez dostawy Uruchomienie prawa opcji 
następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez 
niego zakresie. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji może skorzystać przez cały okres realizacji umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznie 
ilości przewidzianej w prawie opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zakup i dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej SMA 16 JENA 4) Zamówienie podstawowe dla części I:
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44113800 Materiały do układania nawierzchni drogowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie podstawowe: mieszanki mineralno-bitumicznej SMA 16 JENA dla kategorii ruchu KR 3-4 w ilości 
1 005 ton. Zamawiający korzysta z prawa opcji: mieszanki mineralno-bitumicznej SMA 16 JENA dla kategorii 
ruchu KR 3-4 w ilości 1 791 ton. Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w 
przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający oświadcza, iż z prawa 
opcji może skorzystać przez cały okres realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z 
prawa opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznie ilości przewidzianej w prawie opcji. Realizacja prawa 
opcji nastąpi w terminie następnego dnia od dnia złożenia pisemnego zamówienia. Przedmiot zamówienia 
wykorzystywana będzie do realizacji zadań inwestycyjnych (wykonanie nowych nakładek asfalto-betonowych) 
na drogach powiatowych powiatu otwockiego oraz do bieżącego utrzymania dróg (remonty bieżące). b) 
Zamówiona mieszanka mineralno-bitumiczna musi być zgodna z PN-EN 13108-8 i p. 2.3.2. WST. Przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia Dostawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego recepty mieszanek 
mineralno-asfaltowych. Zamawiający może nie wyrazić zgody na produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych 
na podstawie zaproponowanej przez Dostawcę recepty. W takim przypadku Dostawca jest zobowiązany do 
przedłożenia recept do momentu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Miejsce dostawy: miejsce wskazane 
przez Zamawiającego na drogach powiatowych Powiatu Otwockiego. Zamawiający zastrzega możliwość 
odbioru osobistego niewielkiej ilości mieszanki mineralno- asfaltowej w związku z czym Wykonawca w ofercie 
zobowiązany jest podać cenę z dostawą oraz bez dostawy. Odbiór wytworzonej masy w dni robocze w 
godzinach od 7.00 do 22.00. Możliwość wcześniej uzgodnionego poboru mieszanki mineralno-asfaltowej w 
dniach wolnych od pracy oraz w godzinach nocnych. Koszt transportu za dostarczenie zamówionej mieszanki 
ponosi Wykonawca.
i) Masę asfaltobetonową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu 
i podczas oczekiwania na rozładunek z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 

wbudowania tj. 140oC. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposażonej w system ogrzewający z jednoczesnym spełnieniem zachowania temperatury wbudowania tj. 

140oC. Producent udzieli gwarancji na jakość wytworzonej mieszaki minimum 1 rok od daty produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości mieszanki mineralno-asfaltowej 
w niezależnym ośrodku badawczym. Kontrola może odbyć się nie więcej niż 4 razy w okresie obowiązywania 
umowy i zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. Do każdej partii odbieranego towaru powinien być 
dostarczony dokument WZ i kwit wagowy oraz dokument potwierdzający jej skład oraz badania laboratoryjne 
– przedmiotowe dokumenty muszą być dołączone do faktury. Kupowany produkt powinien posiadać aprobatę 
techniczną, atest lub inny dokument stwierdzający zgodność produktu z normą. Dostawy będą realizowane 
transportem Wykonawcy po telefonicznym uzgodnieniu ilości. Fakturowanie za odbierany produkt będzie się 
odbywała raz w miesiącu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji pojedyńczego zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

09/03/2021 S47
https://ted.europa.eu/TED

4 / 9



Dz.U./S S47
09/03/2021
117497-2021-PL

5 / 9

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający korzysta z prawa opcji: mieszanki mineralno-bitumicznej SMA 16 JENA dla kategorii ruchu KR 
3-4 w ilości 1 791 ton. Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w przedmiocie 
skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji może 
skorzystać przez cały okres realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji 
wielokrotnie nie przekraczając sumarycznie ilości przewidzianej w prawie opcji. Realizacja prawa opcji nastąpi 
w terminie następnego dnia od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla części I:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, zrealizował umowę na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej o wartości każdej 
umowy 500 000,00 PLN brutto i informację o tym, czy dostawy zostały wykonane zgodnie z umową, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonane, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) dostarczony przedmiot zamówienia spełnia normę PN-EN 13108-1 i WT-2 2014.
Dla części II:
c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, zrealizował umowę na dostawę mieszanki bitumicznej o wartości każdej umowy 
100 000,00 PLN brutto i informację o tym, czy dostawy zostały wykonane zgodnie z umową, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonane, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
d) dostarczony przedmiot zamówienia spełnia normę z PN-EN 13108-8.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 
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złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przez upływem terminu skalania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem 
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przez upływem terminu skalania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jej złożeniem;
d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania;
e) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, 
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postepowaniu – załącznik do SWZ;
f) zaświadczenie niezależnego podmiotu, iż przedmiot zamówienia może być dopuszczony do stosowania w 
budownictwie drogowym;
g) zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dany wyrób jest zgodny z obecnymi normami w 
dziedzinie bezpieczeństwa.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone w dokumentach postępowania.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/04/2021
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/04/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 5 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.30 na komputerze Zamawiającego po 
pobraniu udostępnionych przez platformę EPZ plików złożonych przez Wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. 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 
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, ul. 
Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21,
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria Bartnicka, 
email: iod@powiat-otwocki.pl ,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
• 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 2019 r. poz. 1843), 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,
— 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
3. Szczegółowe informację dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/03/2021
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