PROKURATOR OKR Ę GOWY
W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra, dnia 54października 2019 r.

PO VII WB 262.41.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,
zapraszam do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych związanych
z kompleksową wymianą pionów kanalizacyjnych pozostających w budynku
stanowiącym siedzibę Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i Prokuratury Rejonowej
w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych mających na celu
wykonanie kompleksowej wymiany pionów i przewodów poziomych
kanalizacyjnych na poszczególnych kondygnacjach budynku przy ul. Partyzantów 42
w Zielonej Górze wraz z wymianą urządzeń sanitarnych.
Przedmiot zamówienia należy wykonac zgodnie z dokumentacją projektowokosztorysową, która stanowi zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
Wykonawca gwarantuje, że posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania prac
remontowych, będących przedmiotem niniejszego postępowania.
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, za zrealizowany przedmiot zamówienia
Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym obejmują
wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty towarzyszące,
konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu
zamówienia i uwzględniają wszelkie czynności związane z prawidłową, terminową
realizacją przedmiotu zamówienia.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie niezbędne atesty, deklaracje
zgodności i certyfikaty na materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu
niniejszego zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: do 18 grudnia 2019 r.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie
niższą niż 100 000,00 zł, której kopię przedłoży Zamawiającemu wraz
z formularzem ofertowym stanowiącym zał. nr 2.
Wykonawca sporządzi, w uzgodnieniu z zamawiajacym, harmonogram prac, które
będą realizowana w godzinach pracy jednostki tj. od godziny 7:30 do godziny 15:30.
10 Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia robót poza godzinami urzędowania
jednostki z zastrzeżeniem, że wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty
związane z ochrona obiektu.
Wykonawca będzie realizował prace z zachowaniem obowiązujących warunków
BHP i PPOZ. ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających
na terenie obiektu.
Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót na piśmie, w terminie
co najmniej trzech dni roboczych przed planowanym odbiorem. Z odbioru
końcowego zostanie sporządzony protokół. Za zakończenie robót uznaje się dzień,
w którym zostanie sporządzony i obustronnie podpisany oraz zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru budowlanego protokół końcowego odbioru robót.
Podstawą do przedłożenia Zamawiajacemu faktury jest bezusterkowy protokół
końcowego odbioru robót.
Termin płatności faktury ustala się na 21 dni od daty wpływu faktury wraz
z protokołem odbioru robót do siedziby Zamawiającego.
Płatność zostanie zrealizowana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w nastepujących sytuacjach:
a/ za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy — 10% wartości brutto umowy;
b/ za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy — 1% wartości brutto
umowy za każdy dzień zwłoki.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
a) strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6%
całkowitej ceny brutto umowy, które Wykonawca wniesie przed zawarciem
umowy;

zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni
od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane;
kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy
w terminie 15 dni po upływie najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi
za wady;
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnosić w następujących
formach:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo —
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Wykonawca na cały przedmiot zamówienia gwarantuje jakość i przyjmuje
odpowiedzialność za wady i usterki przez udzielenie gwarancji, określonej
w formularzu ofertowym (zał. nr 2). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty
sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru robót.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Lp.

KRYTERIUM

WAGA

Cena

85%

Okres gwarancji

10 %

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

5%

RAZEM
a) kryterium: cena—waga 85% (P1)

100%

W przypadku kryterium „cena" wykonawca może uzyskać maksymalnie 85 pkt
(P1) — 85 %. Liczba punktów za spełnienie tego kryterium obliczona zostanie wg
następującego wzoru:

Bak punktów

najniższa zaoferowana cena brutto
cena badanej oferty brutto

x 85

b) kryterium: okres gwarancji — 10% (P2)
W przypadku kryterium „okres gwarancji" wykonawca może uzyskać
maksymalnie 10 pkt (P2) — 10 %. Liczba punktów za spełnienie tego kryterium
obliczona zostanie wg następującego wzoru:
Ilość punktów

okres gwarancji badanej oferty
najdłuższy okres gwarancji

x 10

kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych — 5 % (P3)
W przypadku kryterium „zatrudnienie osób niepełnosprawnych" wykonawca
może uzyskać maksymalnie 5 pkt (P3) - 5%, jeżeli zatrudni co najmniej 1 osobę
niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i powierzy tej osobie
czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia.
Każda złożona oferta łącznie otrzyma punktów P = P1 + P2 + P3.
Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w lit. d).
Zamawiający, w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych
do sporządzenia oferty zaleca dokonanie wizji lokalnej. Termin dokonania wizji
należy ustalić z Panem Tomaszem Holowko tel.: 68 32 91 861, kom. 507 119907.
Osobą wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach dotyczących
niniejszego zapytanie ofertowego jest: Anna Szechowska tel. 68 329 17 14,
faks 68 329 17 13, e-mail: aszechowska®zielona-gora.po.goy.pl
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego wraz z załącznikami,

Przygotowaną, kompletną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną, na adres e-mail
lub nr faksu wskazany wyżej albo złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego
w pok. nr 409 w tym przypadku ofertę należy umieścić w kopercie, zaadresować
i oznaczyć dopiskiem „Zielona Góra — piony"
Termin składania ofert uplywa 08 listopada 2019 r.

Załączniki.
dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z kosztorysem ofertowym,
formularz ofertowy,
oświadczenie wykonawcy o kwalifikacjach,
oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO,
klauzula informacyjna RODO.
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ICT PROJEKT Przemysław Blach
66-015 Zielona Góra ul.. Naftowa 4 pok. 4
Tel +48 604 86 5752 NIP:9730543143
email :Ictprojekt@interla.P1
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LCT PROJEKT

Specyfikacja techniczna
Wykonania i odbioru robót instalacje sanitarne
Dotyczy: wymiany pionów i przewodów poziomych kanalizacyjnych na
poszczególnych kondygnacjach oraz wymianę urządzeń sanitarnych.
Obiekt
Budynek użyteczności publicznej
Adres obiektu
ul. Partyzantów 42 Zielona Góra
Zamawiający
Prokuratura Okręgowa
ul. Partyzantów 42 Zielona Góra
Inwestor
j.w.
Imię i Nazwisko

Tech.
Jacek Kolan

Nr uprawnień
upr. bud. nr. 72/772G

Data

ą ipis

„.,

14.10.2019r.

L

<
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Podstawa opracowania
W związku z powtarzającymi się w pomieszczeniach sanitarnych
częstymi przypadkami awarii systemu drożności kanalizacji sanitarnej
wykonano wymianę pionu i poziomów w jednym z sanitariatów
budynku prokuratury co pozwoliło jednoznacznie stwierdzić, że
zarówno piony jak i poziomy rur kanalizacyjnych uległ y procesom tzw.
" zarastania" przekroju rur. W związku z tym posiłkując się
dokumentacją techniczną oraz przeglądem roboczym stanu
istniejącego rurociągów, wykonano przedmiar robót koniecznych do
wykonania wymiany pionów i poziomów kanalizacji. Należy stwierdzić,
że wymiana ta odbywała się będzie w warunkach utrudnionych
z szczególnym uwzględnieniem zachowania higieny i bezpieczeństwa.
Wymianę należy wykonywać odcinając od eksploatacji poszczególne
segmenty sanitariatów przyległych do danego pionu instalacji. Przed
przystąpieniem do robót demontażowych instalacyjnych należy:
- zabezpieczyć posadzki przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
zachowując w trakcie prac zasady higieny i bezpieczeństwa.
- zdemontować płyty podsufitowe i zabezpieczyć je przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.
- po wykonaniu robót zdezynfekować pomieszczenia poprzez umycie
posadzek i ścian pomieszczeń oraz zastosować ozonowanie
powietrzem ozonowanym.
Specyfikacja do wymiany rur kanalizacyjnych
2.1 Materiały
Materiały, które należy użyć do wymiany instalacji powinny
str. 2
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odpowiadać Polskim Normom i powinny posiadać certyfikaty
dopuszczenia do stosowania.
2.2 Piony i podejścia kanalizacyjne
Piony i podejścia kanalizacyjne wykonać z rur z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC łączonych na wcisk.
2.3 Technologia i montażu
Piony i podejścia odpływowe wykonać z rur i kształtek PVC łączonych
na wcisk przy użyciu pierścienia gumowego. Przy przejściach przez
ściany i stropy należy montować je w tulejach ochronnych i wypełnić
przestrzeń między elementami szczeliwem elastycznym.
Na pionach zamontować rewizje kanalizacyjne. Piony mocować za
pomocą uchwytów. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod
kielichem a pomiędzy rurą a obejmą stosować podkładki elastyczne.
Piony mocować w dwóch punktach na jednej kondygnacji w sposób:
- punk stał y pod stropem
- punk przesuwny w połowie wysokości kondygnacji
- na pionach zamontować rewizje kanalizacyjne i nowe piony połączyć
z istniejącymi rurami wywiewnymi. Podejścia odpł ywowe wykonywane
w międzystropiu prowadzić do pionów ze spadkiem 2,5 %.
2.4 Odbiory robót
Przed odbiorem robót Wykonawca powinien zgłosić Inspektorowi
Nadzoru przegląd wykonanego zakresu robót i w jego obecności
wykonać próbę szczelności przewodów w sposób „ swobodny
przepł yw wody i oględziny połączeń instalacji. Protokół sporządzony
str. 3
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z odbioru o treści pozytywnej będzie podstawą do (zakładania płyt
podstropowych i zakładania osłon na piony).
Po zakończeniu robót instalacyjnych zostanie dokonany odbiór
końcowy przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Użytkownika
Opisany sposób odbioru robót dotyczy również robót budowlanych.
Do odbiorów końcowych Wykonawca załączy protokół y odbiorów
częściowych oraz certyfikaty i atesty materiałów i urządzeń.

crełdćtalac'r
ee rządzeń sanjternych
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Niniejsze opracowanie podlega ochronie w zakresie prac autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim prawach pokrewnych
(D.U. nr 24 z dnia 24 lutego 1994a poz. 82) i nie może byt kopiowana „publikowana w calości lub części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autorów i
bez uzgodnienia z nim formy i Ilaści pulogracJI.
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Kosztorys
Rozbudowa i wymiana Instalacji kanalizacyjnej w budynku Prokuratury Okręgowej I Prokuratury
Rejonowej w Zielonej Górze.
Budowa: ul. Partyzantów 42
65-950 Zielona Góra
Jednostka opracowująca kosztorys: LOT Projekt Przemysław Bloch
ul. Przylep - Strażacka 3
66-015 Zielona Góra
NIP 973 054 31 43
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Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:
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Kosztorys
Opis pozycji
podstawy nakładów

llosE

R

1 Rozdział 1
1.1 Element
1.1.1 KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z pytek
1.1.2 KNRW 202/2004/1
Analogia - Rozebranie elementów konstrucji płyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych, 1-warstwowo.
1.1.3 KNRW 202/2005/1
Analogia -Rozebranie okładzin stropów
1.1.4 KNR 402/230/7
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi-do 50.mm
1.1.5 KNR 402/230/8
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fl.clo
75-110.mm
1.1.6 KNR 402/230/8
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, F1.110.mm
1.1.7 KNR 402/233/8
Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, ri.110.mm
1.1.8 KNR 402/233/6
Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW Fi.50-mm
` KNR 402/235/8
Demontaż ustępu z miską fajansową
1.1.10 KNNR 4/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjna, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi.513mim
1.1.11 KNNR 4/208/2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, F1.75.mm
1.1.12 KNNR 4/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, FI.110.mm
1.1.13 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi.50.rnm
1.1.14 KNNR 4/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, F1.110.mm
1.1.15 KNNR 4/233/3
Analogia - Montaż Wc na stelażu stalowym.
1.1.16 KNNR 4/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, F1.110.mm
1.1.17 Kalkulacja własna
Zabezpieczenie terenu budowy ( Płyty OSB, folia ochronna, wykiadziny ochronne)
1.1.18 KNRW 202/2008/3 (2)
Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na
ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5.mm
9 KNR 12/829/6
Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła
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Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY

„Wykonanie prac budowlanych związanych z kompleksową wymiana pionów
kanalizacyjnych w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze"
Dane Wykonawcy:
nazwa:
adres:
numer telefonu:

numer faksu.

numer REGON:

numer NIP:

email:
Składamy ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia objętego
zapytaniem ofertowym sygn. PO VII WB 262.41.2019 za cenę ryczałtową:
cena całkowita netto:

zł

(słownie:
podatek VAT w wysokości
(słownie:
cena całkowita brutto:
(słownie:

złotych)
.%, tj

zł
złotych)
zł
złotych)

Oświadczamy, że udzielamy
(wskazać liczbę miesięcy) - miesięcznej
gwarancji na wykonane prace remontowe.
Oświadczamy, że zatrudniamy osoby niepełnosprawne:
(należy wpisać
TAK/NIE)
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim określone,
a w szczególności:
otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
spełniamy warunki określone przez Zamawiającego,
akceptujemy warunki i termin płatnoś ci tj. 21 dni od daty otrzymania przez
zamawiającego faktury VAT,

d) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
6. Załączniki:
kosztorys ofertowy,
oświadczenie wykonawcy o kwalifikacjach,
oświadczenie wykonawcy o speł nieniu obowiązku informacyjnego RODO
kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.

„dnia
(miejscowość)

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej)

PO VII WB 262.41.2019

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O KWALIFIKACJACH

Oświadczam, że posiadam odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do wykonania
przedmiotu zamówienia pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych związanych
z kompleksową wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Partyzantów 42
w Zielonej Górze ".

(Wykonawca, nazwa, pieczęć, podpis)

dnia
( miejscowość)
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Załącznik nr 4
Oświadczenie od wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
ROD01) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

1)

rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuie danych osobowych innych niż bezpośrednio leao doNczacych lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

PO VII WB 262.41.2019

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna (RODO)
związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze

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", Prokuratura
Okręgowa w Zielonej Górze informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą przy
ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail
selcretariat@zielona-gora.po.gov.pl reprezentowana przez Prokuratora
Okręgowego w Zielonej Górze
Inspektorem ochrony danych jest Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737,
e- mail: iodQzielona-gora.po.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp", w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac
budowlanych związanych z kompleksową wymianą pionów kanalizacyjnych w
budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze sygn. PO VII WB
262.41.2019 prowadzonym w trybie procedury udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty,
którym może zostać udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 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;
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych

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, stosownie 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.
*

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.

