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Powiat  Otwocki                                                Otwock, dnia 04 listopada 2022 r. 
 

ul. Górna 13 

05 – 400 Otwock 

tel. (22) 600 71 54  

www.powiat-otwocki.pl 

 zamowienia@powiat-otwocki.pl  

 

Nr sprawy S.AI.272.2.54.2022 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w procedurze otwartej 

 na podstawie  

Zarządzenia Starosty Otwockiego nr 3/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. 

o wartości poniżej 130.000,00 zł netto 

 

Ogłoszenie o zamówieniu  

i 

 Istotne Warunki Zamówienia 
 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

 

 
Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

wody i kanalizacji sanitarnej w Otwocku przy ulicy Mickiewicza dz. 10/3, 11 i 13/10 obr. 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM              

        z up. Zarządu Powiatu 

      Krzysztof Szczegielniak 

       Przewodniczący Zarządu 

 

 

 

http://www.powiat-otwocki.pl/
mailto:zamowienia@powiat-otwocki.pl
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I. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO 

Powiat Otwocki  

ul. Górna 13 

05-400 Otwock 

Telefon 22 600 71 01  

NIP 532-16-42-710 

REGON  013268681       

mail: zamowienia@powiat-otwocki.pl 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej w Otwocku przy ulicy Mickiewicza dz. 10/3, 11 i 

13/10 obr. 5.  Prace należy wykonać w oparciu o dokumentacją projektową wykonaną przez Usługi 

Projektowe Stanisław Niemiec ul. Pułaskiego12A/28, 05-400 Otwock oraz wymaganiami i warunkami 

OPWiK. 

2. Materiały wbudowane przez Wykonawcę muszą być zgodne ze specyfikacją opisaną w 

dokumentacji projektowej. 

3. Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

zapewnia Wykonawca. 

4. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami 

współczesnej wiedzy technicznej i technologii.  

5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej.  
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4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:   

2  robotami (zamówieniami) obejmującymi swoim zakresem budowę lub przebudowę przyłącza 

wodociągowego i kanalizacyjnego.  

 
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty. 
 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

3 tygodnie od daty zawarcia umowy 

 

V.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od  upływu terminu składania ofert. 

 

VI. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy - wzór formularza stanowi 

Załącznik nr 1  do Ogłoszenia o zamówieniu.  

W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do Ogłoszenia o 

zamówieniu, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym 

załączniku. 

• Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu, tym samym brak złożenia Formularza 

ofertowego lub złożenie Formularza ofertowego niezawierającego wszystkich wymaganych 

przez zamawiającego informacji, spowoduje odrzucenie oferty. 

 
 

2.  Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 

dokumenty – sporządzony według Załącznika nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.   

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty. 
 

3.  Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem opłacenia 

składki. Polisa lub inny dokument, o którym mowa powyżej, muszą wskazywać w jednoznaczny 

sposób, że ochroną ubezpieczeniową objęta jest działalność gospodarcza Wykonawcy w 

zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia. W przeciwnym wypadku, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty również pisemne oświadczenia ubezpieczyciela 

potwierdzające, że ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z zawartej z Wykonawcą umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmuje działalność gospodarczą Wykonawcy w 

zakresie tożsamej z przedmiotem zamówienia. 
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4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców (jeśli dotyczy). 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta. Jeśli oferta będzie składana w formie elektronicznej, to pełnomocnictwo musi być podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej, tj. opatrzone podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez umocowanego.  

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  

i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie na maila:    

zamowienia@powiat-otwocki.pl 

 

VIII. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest: 

a) w sprawach merytorycznych: 

- Iwona Wysocka-Kondej, e-mail: administracja@powiat-otwocki.pl  

- Monika Pokrywczyńska, e-mail: mpokrywczynska@powiat-otwocki.pl 

- Stanisław Niemiec 

b) w sprawach  proceduralnych – Monika Wiechetek, e-mail: zamówienia@powiat-otwocki.pl    

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia w godzinach pracy 

Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 do 15:00. 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferta musi zostać, pod rygorem nieważności, sporządzona w języku polskim w formie 

zapewniającej pełną czytelność jej treści oraz  podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji oraz 

wzorem formularza oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu) przez osobę 

uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

2. Oferta musi zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

mailto:zamowienia@powiat-otwocki.pl
mailto:administracja@powiat-otwocki.pl
mailto:mpokrywczynska@powiat-otwocki.pl
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realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.) 

Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2022 poz. 

671) 

3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

1) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,  

2) nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XAdES (dwa pliki do przekazania).  

3) Zaleca się stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że 

jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie 

(plik podpisany i plik podpisu).  

4. Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty. 

5. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

6. Oferta musi zawierać: Dokumenty i oświadczenia określone w pkt VI Ogłoszenia o zamówieniu. 

7. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązanie powoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

8. Ofertę należy przygotować na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 1 

do Ogłoszenia o zamówieniu. 

9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

10. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14.11.2022 r. do 

godz. 14:00 w jeden z następujących sposobów: 
 

1) W siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku, ul. Górna 13 w 

kancelarii, umieszczoną w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz 

napisami:  
 

OFERTA „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” - 

S.AI.272.2.54.2022 
 

Starostwo Powiatowe w Otwocku 

ul. Górna 13 

05-400 Otwock 
 

Ofertę składaną za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na opakowaniu 

zewnętrznym opatrzeć napisem: 
 

OFERTA „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” - 

S.AI.272.2.54.2022 
 

2) Przy użyciu  poczty elektronicznej, przesyłając w formie zaszyfrowanego pliku na adres: 

zamowienia@powiat-otwocki.pl , pod rygorem nieważności opatrzoną kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z zaznaczeniem 

w tytule wiadomości:  

OFERTA „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” - 

S.AI.272.2.54.2022 
 

Wykonawca  może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w 
którym przygotowuje dokument oferty lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na 
licencji open-source ( np. 7 Zip) 
 

12. W przypadku przesłania oferty przy użyciu  poczty elektronicznej zaleca się aby nazwa pliku 

mailto:zamowienia@powiat-otwocki.pl
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oferty rozpoczynała się od nazwy Wykonawcy. 

13. Jeżeli Oferta  zostanie przesłana w formie zaszyfrowanego pliku należy: 
 

1) przesłać plik Oferty zabezpieczony hasłem w w/w formacie w terminie  do składania 

ofert tj. do dnia 14.11.2022 r. do godz. 14:00 

2) Hasło do odczytu pliku Oferty należy przesłać  oddzielnym mailem  po terminie 

składania ofert, tj. 14.11.2022 r.  po godz. 14:00, ale do godz. 14:30.  
 

14. Przesłanie oferty niezaszyfrowanej, brak przesłania hasła do odszyfrowania oferty  w 

wyznaczonym terminie lub przesłanie nieprawidłowego hasła uniemożliwiającego 

odszyfrowanie oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

15. Otwarcie ofert nastąpi dnia  14.11.2022 r. o godz. 14:30. 

 
 

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  

KRYTERIUM CENA - 100% 

 

  najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert badanych 

 C = ------------------------------------------------------------------------               x 100  

                 cena ofertowa brutto z oferty badanej 

 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

3. Zamawiający, spośród złożonych ofert, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą 

ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Zaleca się, aby ofertę sporządzić na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o 

zamówieniu).  

2. Na formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu) należy przedstawić 

cenę ryczałtową brutto za cały przedmiot zamówienia (tj. z uwzględnieniem podatku VAT) wraz 

z podziałem za wykonanie prac związanych z: 

instalacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy, 

     instalacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od przyłącza w ulicy do budynku. 

3. Cena Oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.  

4. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Ogłoszeniu, 

powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej 

nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o 

dodatkowe wynagrodzenie.  
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6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia.  

7. Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena podana cyfrowo.  

9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych  

polskich. 

10. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 

 

XII. NEGOCJACJE 

Zamawiający zastrzega, po złożeniu ofert, możliwość przeprowadzenia negocjacji z 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W takim przypadku protokół z negocjacji 

będzie traktowany jako oferta ostateczna danego Wykonawcy, która będzie podlegała ocenie. 

 

XIII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz przedstawi najniższą cenę. 

2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

3. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na 

wykonanie zamówienia. 

5. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl. 

6. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny. 

8. Zamawiający przekazuje projekt umowy - Zał. nr 3, określającej warunki wykonania 

zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta na warunkach 

określonych w tym projekcie. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  

OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO 

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:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Starosta Otwocki  ul. Górna 13; 05-400 

http://www.bip.powiat-otwocki.pl/
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Otwock 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest 

inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Daria 

Bartnicka, mail:    iod@powiat-otwocki.pl, kom: 501 030 611. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

procedurze otwartej; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, - uczestnicy 

postępowania – Wykonawcy, którzy złożyli oferty i mają prawo do wglądu do złożonych ofert.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,  przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania  w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy do 

momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. 

Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 

Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania 

danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego na 

podstawie Zarządzenia Starosty Otwockiego  w  sprawie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego  w Starostwie Powiatowym w Otwocku  dot; udzielania zamówień, 

których wartość  nie przekracza  130 000,00 zł netto  oraz po udzieleniu zamówienia w celu 

realizacji umowy. 

7) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego oraz 

realizacji umowy. 

8)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) 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; 

10) 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.  

11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówień 

12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
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XV. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz oferty 

2. Wykaz wykonanych robót budowlanych 

3. Projekt umowy 

4. Dokumentacja projektowa 

5. Przedmiar robót 
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