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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225139-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Mielec: Usługi leśnictwa
2020/S 094-225139

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Mielec
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 11
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Nadleśnictwo Mielec, ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec
E-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 177476970
Faks:  +48 177476971
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mielec.krosno.lasy.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Czajkowa i Mościska w 2020 roku.
Numer referencyjny: 270.1.2.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 – „Ustawa o lasach”) obejmujące
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prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania
na terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne
ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające
z załącznika nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania
odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 257 644.35 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I – leśnictwo Czajkowa
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Mielec. Dla pakietu I –
teren leśnictwa Czajkowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio
w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w zał. nr 3 do SIWZ mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących
poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w
załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w
załączniku nr 5 do SIWZ.
Rodzaj i ilość usług:
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— z zakresu hodowli lasu: 1 794,47 roboczo-godzin,

— z zakresu pozyskania: 192,10 roboczo-godzin, zrywki: 100,00 m3,
— z zakresu ochrony lasu: 117,08 H, 25,52 HM, 93,00 szt., 3,09 HA.
Prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 5,00 H; 5,00 KMTR.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac w
skazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.
Kryteria oceny ofert:
1) cena – 60 %;
2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 30 %;
3) kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia – 10 %.
Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w ofercie dla danego
pakietu (zał. nr 1 do SIWZ). Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgod. z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podat. od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W ramach kryterium „samodzielna realizacja
kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania
umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego
w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. We wzorze
umowy (stanowiącym zał. nr 13 do SIWZ) zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części)
zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę,
tj. bez udziału podwykonawców, jest określane jako „obowiązek samodzielnej realizacji”. Kluczowe elementy
(części) zamówienia dla poszczególnych pakietów obejmują następujące czynności: pakiet I–II: pozyskanie
drewna. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej
realizacji kluczowych części zamówienia w ofercie (zał. nr 1 do SIWZ). W ramach kryterium „kwalifikacje
osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez
Wykonawcę zobowiązania umownego do uczestnictwa w wybranych elementach zam., określonych przez
Zamawiającego w SIWZ, min. 1 osoby nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub
posiadającej dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa. Zasady realizacji
tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy
(zał. nr 13 do SIWZ). Wybrane elementy zamówienia dla poszczególnych pakietów obejmują następujące
czynności: pakiet I–II: odnowienie lasu. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania
umownego do uczestnictwa minimum 1 osoby nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim
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lub posiadającej dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa w realizacji
wybranych elementów zamówienia w ofercie (zał. nr 1 do SIWZ).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze ofert w każdym pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena – 60 %;
2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 30 %;
3) kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia – 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet II – leśnictwo Mościska
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Mielec. Dla pakietu II –
teren leśnictwa Mościska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio
w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w zał. nr 3 do SIWZ mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących
poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w
załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w
załączniku nr 5 do SIWZ.
Rodzaj i ilość usług:
— z zakresu hodowli lasu: 2 741,87 roboczo-godzin,

— z zakresu pozyskania: 163,50 roboczo-godzin, zrywki: 100,00 m3,
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— z zakresu ochrony lasu: 212,00 H, 33,80 HM, 336,00 szt., 11,25 HA.
Prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 5,00 H; 5,00 KMTR.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac w
skazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.
Kryteria oceny ofert:
1) cena – 60 %;
2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 30 %;
3) kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia – 10 %.
Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w ofercie dla danego
pakietu (zał. nr 1 do SIWZ). Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgod. z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podat. od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W ramach kryterium „samodzielna realizacja
kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania
umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego
w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. We wzorze
umowy (stanowiącym zał. nr 13 do SIWZ) zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części)
zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego
ofertę, tj. bez udziału podwykonawców, jest określane jako „obowiązek samodzielnej realizacji”. Kluczowe
elementy (części) zamówienia dla poszczególnych pakietów obejmują następujące czynności: pakiet I –
II: pozyskanie drewna. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do
samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w ofercie (zał. nr 1 do SIWZ). W ramach kryterium
„kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia” oceniane będzie przyjęcie
przez Wykonawcę zobowiązania umownego do uczestnictwa w wybranych elementach zam., określonych
przez Zamawiającego w SIWZ, min. 1 osoby nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub
posiadającej dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa. Zasady realizacji
tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy
(zał. nr 13 do SIWZ). Wybrane elementy zamówienia dla poszczególnych pakietów obejmują następujące
czynności: pakiet I–II: odnowienie lasu. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania
umownego do uczestnictwa minimum 1 osoby nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim
lub posiadającej dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa w realizacji
wybranych elementów zamówienia w ofercie (zał. nr 1 do SIWZ).
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze ofert w każdym pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena – 60 %;
2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 30 %;
3) kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia – 10 %.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W związku z obowiązkami Zamawiającego wynikającymi z konieczności stałego i nieprzerwanego utrzymania
lasów – w tym w zakresie związanym z pracami porządkowymi, wycinkami związanymi z zapewnieniem
bezpieczeństwa publicznego na szlakach komunikacyjnych (drogach leśnych), czy też związanymi z
koniecznymi do wykonania pracami z zakresu hodowli lasu (odnowienia i poprawki), ochrony lasu (np.
wykonanie grodzeń, zwalczanie owadów), pozyskania i zrywki drewna (cięcia przygodne, których nie można
przewidzieć), Zamawiający może skorzystać z możliwości skrócenia terminu składania ofert do 15 dni na podst.
art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.).

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 052-123793

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 271.1.5.1.2020

Część nr: 1

Nazwa:
Pakiet I – leśnictwo Czajkowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/04/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123793-2020:TEXT:PL:HTML
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Drewnopol” Usługi w zakresie Użytkowania i Zagospodarowania Lasu Maziarz Zbigniew
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 8171211334; REGON: 830463743
Adres pocztowy: Czajkowa 162
Miejscowość: Tuszów Narodowy
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 39-332
Państwo: Polska
E-mail: zbigniew_maziarz@interia.eu 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 99 182.79 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 66 962.14 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 271.1.5.2.2020

Część nr: 2

Nazwa:
Pakiet II – leśnictwo Mościska

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/04/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Usługowo-Handlowa Sosna Tomasz Krakowski
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 8141445300; REGON: 180547919
Adres pocztowy: Jaślany 303b
Miejscowość: Tuszów Narodowy
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 39-332
Państwo: Polska

mailto:zbigniew_maziarz@interia.eu
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E-mail: tomaszkrakowski102@gmail.com 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 158 461.56 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 108 597.45 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług
podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej,
będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia.
Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej, nie przekroczy wartości
50 % wartości niniejszego zamówienia.
Stosownie do 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 osobowych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż
administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Mielec. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie
przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w
art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI
Pzp, do upływu terminu do ich udostępnienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art.
10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 93 ust. 1 Pzp – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji,
a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu
o art. 8–8a oraz 96 ust. 3–3b Pzp. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezależnie od postanowień pkt powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze,
w tym usługi prawne i konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
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szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: jak wyżej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
RODO cd.
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora – ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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; prawo to nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Obowiązek
podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa
Pzp.
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących
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działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających
dane w imieniu administratora danych os.
Składanie odwołań
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie
wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020
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