POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI, o jakiej mowa w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Zadanie pn.: Rozbudowa obiektu Przedszkola Niepublicznego
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Dzieciątka Jezus w Grudziądzu
o przestrzeń przeznaczoną na opiekę nad dziećmi do lat 3 – III postępowanie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki:
Załącznik Nr 1 – Dokumentacja techniczna.
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych.
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik Nr 4 – Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonanych robót.
Załącznik Nr 6 – Wzór umowy.
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie dotyczące wykształcenia i kwalifikacji kadry.

Zatwierdzam:
Dyrektor Przedszkola
/-/ Marzena Górlik

Grudziądz, dnia 17 lutego 2021 r.
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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.
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I.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa
Zamawiającego:
ZG.SS.ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO,
PROWINCJA POZNAŃSKA
REGON:
040003355
NIP:
7792015669
Miejscowość
60 – 206 Poznań
Adres:
Głogowska 145
Strona internetowa:
http://przedszkoleniepublicznecr.pl/
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00
Tryb udzielenia zamówienia:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszy Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 – 2020, zwane dalej „Wytycznymi”.
2. Zamówienie współfinansowane będzie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Oś
priorytetowa 06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie
06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie
06.01.02 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
1) Baza Konkurencyjności;
2) strona internetowa - przedszkoleniepublicznecr.pl.

II.
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego żłobka przy Przedszkolu Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego w Grudziądzu. Zakres prac obejmuje budowę żłobka
wraz z budową 10 miejsc postojowych dla samochodów oraz budowę instalacji
fotowoltaicznej na dachu obiektu.
Obecnie na terenie, na którym ma być realizowana inwestycja, znajduje się
dwupiętrowy budynek, w którym mieści się Niepubliczne Przedszkole Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego im. Dzieciątka Jezus. Z uwagi na fakt, iż
Wnioskodawca dysponuje obszernym terenem przy budynku przedszkola, możliwe
jest dobudowanie dodatkowego obiektu z przeznaczeniem na żłobek. Dobudowany
zostanie budynek parterowy, w kształcie litery L, przekryty płaskim dachem o kącie
nachylenia 4°. Przy budynku został zaprojektowany teren pod postój samochodów
(w tym jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych) z kostki betonowej __________________________________________________________________________________
Strona 3 z 19

Zamówienie:

Rozbudowa obiektu Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
im. Dzieciątka Jezus w Grudziądzu o przestrzeń przeznaczoną na opiekę nad dziećmi do lat 3.

według opracowania odrębnego. Pozostała część terenu pozostanie przeznaczona na
dojścia do budynku oraz tereny zielone, dla których przewidziano nasadzenie roślin
niskich. Na obiekcie żłobka powstanie także instalacja fotowoltaiczna.
Dobudowany obiekt będzie składał się z następujących pomieszczeń:
a) dwie sale do opieki nad dziećmi
b) dwie sypialnie dla dzieci
c) łazienki
d) zmywalnia
e) magazyn
f) kuchnia
g) pomieszczenie sprzątaczki
h) szatnia
i) wózkownia
j) pomieszczenia socjalne
k) pokój dyrektora
l) komunikacje

2. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje zakupu wyposażenia, które objęte
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

będzie odrębnym zamówieniem.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich
zgodność w szczególności z dokumentacją projektową, techniczną i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji
technicznej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na
budowę.
Wykonawcy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Zamawiającego
o zauważonych ewentualnych błędach i omyłkach w dokumentacji technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45215220-5 – roboty budowlane w zakresie innych obiektów budowlanych niż
ośrodki pobytowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dopuszcza
możliwość powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom.
W przypadku określenia w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do
niniejszej SIWZ, przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw
__________________________________________________________________________________
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własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów, odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych Zamawiający informuje, że mają one jedynie
charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech
zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań
równoważnych z zachowaniem tych samych standardów technicznych,
technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne
należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne
i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia
produkt. Zastosowanie produktów równoważnych w żaden sposób nie może
wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Wykaz
zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub
urządzeń rozwiązań równoważnych musi zostać załączony do oferty, jeżeli taka
sytuacja będzie miała miejsce. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy,
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały
konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie
wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed
rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz
zostanie obciążony kosztami tych zmian. Zamawiający wskazuje, iż wszelkie nazwy
własne materiałów, lub urządzeń oraz technologii wskazane w projekcie
i przedmiarze robót oraz pozostałej dokumentacji, które mogłyby wskazywać
konkretny produkt lub konkretnego Wykonawcę, mają znaczenie takie jedynie, że
stanowią podstawę określenia parametrów, jakie mają zostać uzyskane, a nie
narzucanie konkretnego materiału, urządzeń lub technologii.
12. Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy,
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, w formie pisemnej, harmonogram
rzeczowo-finansowy robót.
13. Ostateczna treść harmonogramu rzeczowo-finansowego zostanie uzgodniona
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po wyborze oferty przekaże
Wykonawcy wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego.
14. W trakcie realizacji zamówienia harmonogram rzeczowo – finansowy może
podlegać aktualizacji. Zmiana/aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego
musi być dokonana w formie pisemnej i nie stanowi ona zmiany treści umowy na
roboty budowlane.

III.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia udzielenia zamówienia,
do dnia 31.08. 2021 r.
__________________________________________________________________________________
Strona 5 z 19
Zamówienie:

Rozbudowa obiektu Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
im. Dzieciątka Jezus w Grudziądzu o przestrzeń przeznaczoną na opiekę nad dziećmi do lat 3.

Zamówienie uważa się za wykonane w dacie bezwarunkowego i bezusterkowego odbioru
końcowego robót, stwierdzone w protokole odbioru końcowego.
IV.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie są powiązani kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów w przypadku beneficjenta, który nie jest
zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych,
zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 7 lit. f lub g oraz przypadków
wskazanych poniżej: i. w przypadku celu tematycznego 1 (zgodnie z art. 9
rozporządzenia ogólnego) udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe
za zgodą IZ PO, która również może wyrazić zgodę na udzielenie tego zamówienia z
pominięciem zasady konkurencyjności, ii. wyjątkowo w przypadku, w którym
umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest
uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór
wykonawcy będącego podmiotem powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą
opisaną w niniejszym podrozdziale, IZ PO może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu
w odniesieniu do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem,
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki
cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile
niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku, gdy właściwa instytucja będąca stroną umowy stwierdzi udzielenie
zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest
zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia
zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postepowania wyklucza się
wykonawcę :
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z
__________________________________________________________________________________
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wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544, 1629 i 2491);
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający
nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni
warunek, jeżeli wykaże, że: posiada dokument lub dokumenty
potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
1.000.000,00 (słownie: jeden miliony i 00/100) zł .
W przypadku podania przez Wykonawcę wartości sumy
gwarancyjnej w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu
NBP z dnia wszczęcia postępowania (za datę wszczęcia
postępowania Zamawiający uznaje datę zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności).

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek,
jeżeli wykaże, że:
3).1). w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym
okresie należycie wykonał (tj. w szczególności wykonał zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył)
minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie,
przebudowie, rozbudowie, remoncie lub adaptacji budynku
lub części budynku o wartości roboty nie mniejszej niż
__________________________________________________________________________________
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1.400.000,00 zł netto lub minimum 2 roboty budowlane
polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie
lub adaptacji budynku lub części budynku o wartości robót
nie mniejszej niż 700.000,00 zł netto każda z robót. Dla wartości
wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN,
Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP
z dnia wszczęcia postępowania (za datę wszczęcia postępowania
Zamawiający
uznaje
datę
zamieszczenia
ogłoszenia
o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności).
3).2) Dysponuje (skieruje) do realizacji niniejszego zamówienia
co najmniej następujące osoby:
Kierownika Budowy posiadającego:
 wykształcenie wyższe techniczne,
 uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.) do kierowania
robotami, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne im ważne
uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów
w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą
zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.
Wyżej wymieniona osoba winna posiadać biegłą znajomość
języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu
wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt
zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe
tłumaczenie
w
kontaktach
pomiędzy
Zamawiającym
a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na
bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją
przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez
Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż
tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym
tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI
niniejszej SIWZ zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający
zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów.
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4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki żaden z nich nie może być
powiązany kapitałowo z Zamawiającym.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
V.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
i dokumenty:
- o braku powiązań kapitałowych – Załącznik Nr 2,
- o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania – Załącznik Nr 3,
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
__________________________________________________________________________________
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- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
Rozdziału IV, pkt. 1 ppkt. 2) niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do ofert dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Dokument/dokumenty
potwierdzające,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
b) 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, 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, przy czym dowodami, o których mowa, 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; Wykaz należy
przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do
niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy
składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne
wykazy.
c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy; Oświadczenie należy
przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 do
niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy
składają zgodnie z wyborem jedno wspólne oświadczenie lub oddzielne
oświadczenia.
VI.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
Dane kontaktowe:
W sprawie przedmiotowego postępowania należy kontaktować się z Dyrektorem
Przedszkola Marzeną Górlik
__________________________________________________________________________________
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Adres: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego im. „Dzieciątka Jezus” ul. Chełmińska 77 86-300 Grudziądz.
Tel: 56 465 82 25 / kom. 785 181 897

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

VII.

Adres poczty elektronicznej: przedszkolegrudz@wp.pl
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im.
„Dzieciątka Jezus” ul. Chełmińska 77 86-300 Grudziądz.
Tel: 56 465 82 25 / kom. 785 181 897
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:
przedszkolegrudz@wp.pl
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
http://przedszkoleniepublicznecr.pl/ Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
jest: Pani Marzena Górlik – email: przedszkolegrudz@wp.pl,

Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
__________________________________________________________________________________
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VIII.

Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

IX.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony Formularz Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
2) Oświadczenia zgodnie z treścią Załączników Nr 2 i 3;
3) Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy;
jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz
dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej
pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, chyba, że takie umocowanie
wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną
część niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy
opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie
odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez
osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii.
5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną,
jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
__________________________________________________________________________________
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10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami i parafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y)
upoważnioną(e) do jej podpisania, a cała oferta wraz z załącznikami była w
trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.
11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny
być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub
osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania.
12. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Dla wykonawców, którzy nie są zalogowani w Bazie Konkurencyjności
do niniejszej SIWZ na stronie
http://przedszkoleniepublicznecr.pl/
załączona jest instrukcja użytkownika.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej
kopercie z oznakowaniem „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych,
jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania będą jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane,
jako bezskuteczne i skutkować będzie - zgodnie z Uchwałą SN
z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) - ich odtajnieniem.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje
i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną załączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych
samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
__________________________________________________________________________________
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X.

Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, w terminie do dnia
5 marca 2021 r. do godziny: 10.00 w kopercie oznakowanej w sposób opisany
w SIWZ.
1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma
data i godzina wpływu oferty przed pływem terminu składania ofert.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego im. „Dzieciątka Jezus” ul. Chełmińska 77
86-300 Grudziądz.
Tel: 56 465 82 25 / kom. 785 181 897
w dniu 5 marca 2021 r. o godz. 10.15
3. Otwarcie ofert jest jawne.

XI.

Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4
do SIWZ ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający pomocniczo załączył do SIWZ przedmiary. Mimo, że cena
ofertowa ma charakter ceny ryczałtowej, prosimy o załączenie do oferty
wypełniony przedmiarów, które dla Zamawiającego będą stanowiły materiał
poglądowy.
3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach
wymienionych w umowie.
5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej
i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
6. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i musi być wyrażona w PLN.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z uzyskaniem
przez Wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia, jak również
koszty usług nieujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty
robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót,
__________________________________________________________________________________
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koszt zorganizowania placu budowy, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp.,
wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań,
uzgodnień, nadzorów, sprawdzeń, opinii, odbiorów itp., ubezpieczenie budowy,
koszty gwarancji, jakości, wszelkie inne koszty (np. koszty robót wynikających
z dokumentacji, a nie uwzględnione w przedmiarach robót).
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W taki przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Brak pisemnej informacji w ofercie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, traktuje się jako brak takiego obowiązku.
XII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy
bilans punktów w kryteriach:
a) Łączna cena ofertowa brutto – C,
b) Okres gwarancji jakości - G
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium

Waga
[%]

Maksymalna
liczba
punktów

Łączna cena
ofertowa
brutto - C

60 %

60

40 %

40

Okres
gwarancji
jakości - G

Sposób oceny

Minimalny okres gwarancji jakości to 36
miesięcy (3 lat).
Okres gwarancji jakości należy podać w ofercie
w pełnych latach. Wszelkie inne wartości nie
będą zaokrąglane, co oznacza, że do obliczeń
punktów w kryterium „Okres gwarancji
jakości” brana będzie tylko i wyłącznie liczba
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pełnych lat. W przypadku braku jednoznacznego wskazania, że wpisana w ofercie
liczba dotyczy lat – Wykonawca otrzyma 0
punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 3 letni
okres gwarancji jakości otrzyma w kryterium G
– 0 punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 4 letni
okres gwarancji jakości otrzyma w kryterium G
– 20 punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 5 letni
lub dłuższy okres gwarancji otrzyma w
kryterium G – 40 punktów.
Maksymalnie w kryterium G oferta może
otrzymać 40 pkt.
RAZEM

100 %

100

----------------------------------

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg
poniższego wzoru:
L=C+G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów
C – punkty przyznane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”
T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji jakości”
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie
na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę
w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji jakości” dokonana zostanie na
podstawie zadeklarowanej w ofercie przez Wykonawcę liczby miesięcy.
Minimalne wymagania określone w niniejszej specyfikacji to 36 miesięcy (3lat).
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 3 letni okres gwarancji otrzyma
w kryterium G – 0 punktów. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 4 letni okres
gwarancji otrzyma w kryterium G – 20 punktów. Oferta Wykonawcy, który
zaproponuje 5 letni lub dłuższy okres gwarancji otrzyma w kryterium G – 40
punktów.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
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7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać
będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będą taką samą liczbę punktów,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną
XIII.

Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji,
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie
zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą.
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Wzory umów zawarte są w Załącznikach nr 6 do niniejszej SIWZ - Wzór
Umowy.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
3. Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności i dopuszczalne będą w warunkach określonych we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem treści
Wytycznych.
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XV.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO).
W przypadku przekazania wraz z Ofertą danych osobowych osób fizycznych,
Zamawiający informuje osoby, których przedmiotowe dane osobowe dotyczą,
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”, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zgromadzenie Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego ul. Głogowska 145 60- 206 Poznań;
b) 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.
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa obiektu
Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego im. Dzieciątka Jezus w Grudziądzu o przestrzeń przeznaczoną na
opiekę nad dziećmi do lat 3;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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;
e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
f) 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;
g) 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.
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W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa wart.15ust.1–3
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia
2016r. 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. UEL119
z04.05.2016, str.1, z późn. zm., 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.”;
- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa wart.18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. 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. UEL119 z04.05.2016, str.1, z późn. zm ,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

______________________
**

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.
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