
 

 

 

Znak sprawy: 36/TP/2022               Warszawa, dnia 25.04.2022 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 36/TP/2022 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(wariant 2), pn.: „Renaturyzacja zbiorników wodnych na terenie Warszawy, w dzielnicach: Bielany, 

Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów”. 
 

 

KOMUNIKAT NR 2 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Czy wynagrodzenie za wykonanie w/w zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym czy 

kosztorysowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy,  

z zastrzeżeniem możliwości jego podwyższenia lub obniżenia. 

Pytanie 2 

W folderze przedmiary na Stawy Brustmana zostały załączone dwa przedmiary            tj. 

pierwszy przedmiar całościowy oraz drugi przedmiar na roboty związane z zielenią.                   

W przedmiarze na całość robót jest dział pn.: roboty w zakresie kształtowania terenów 

zielonych, który różni się od załączonego dodatkowo przedmiaru na roboty związane                        

z zielenią. Prosimy o informacje, który przedmiar związany z zielenią jest właściwy. 

Analogicznie taka sama sytuacja jest w przedmiarach na Kanał Piaseczyńskiego oraz                       

w przedmiarach na remont zbiorników wodnych przy ulicy Tołwińskiego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż ulegają przedmiary. 

Pytanie 3 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania, proszę o dodanie do postępowania 
warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jak w poprzednim, 
analogicznym postępowaniu: 



 

„co najmniej jednym zamówieniem polegającym na budowie nowego lub renaturyzacji istniejącego 

zbiornika retencyjnego przy wykorzystaniu naturalnego umocnienia brzegów poprzez zastosowanie 
wegetacyjnych mat kokosowych z roślinnością przybrzeżną w ramach jednej umowy o wartości co 
najmniej 350 000,00 zł brutto**.” 
Postawienie warunku udziału w postępowaniu ograniczy sytuację, w której do postępowania 
przystąpią oferenci, którzy nie mają doświadczenia w budowie bądź renaturyzacji zbiornika, co 
spowoduje jego złe wykonanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę warunków udziału w postępowaniu. 

Pytanie 4  

Czy zamawiający dopuści możliwość zamiany zaproponowanego na stawie Glinianki 

Włościańskie materiału w postaci ścianki szczelnej stalowej GZ-4 na ściankę winylową? 

Zamiana wpłynie na zmniejszenie kosztów wykonania inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż „Projektowana ścianka szczelna ma odciąć warstwy gruntów 

przepuszczalnych od kontaktu z wodą w zbiorniku i tym samy ograniczyć straty na 

infiltrację. Ścianka zostanie zakotwiona w warstwie twardoplastycznego iłu.  

Z doświadczenia projektanta wynika, że próby zabicia ścianki PCV w takich gruntach 

często kończą się niepowodzeniem. W związku z tym w projekcie przewidziano 

zastosowanie ścianki szczelnej stalowej Gz-4. W związku z powyższy Zamawiający nie 

dopuszcza zaproponowanych zmian. 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

niniejszym informuję, iż zmianie ulega Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, 

Rozdział VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 W ZW. Z 

ART. 266 USTAWY PZP pkt. 1.1 c), Rozdział VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt. 1.4.2 b), c) i d), XI.  OPIS SPOSOBU 

PRZYGOTOWANIA OFERTY PKT. 4, Rozdział XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT pkt. 2 b), c), d) oraz Rozdział XXIV.OCHRONA 

DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 

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), ZWANE DALEJ 

„ROZPORZĄDZENIEM 2016/679” i otrzymują brzmienie:  

 

 



 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do 5 miesięcy od dnia  zawarcia 

umowy: 

• Część I – od daty podpisania umowy do 5 miesięcy;  

• Część II - od daty podpisania umowy do 5 miesięcy; 

• Część III – 3 miesiące (przy czym realizacja zamówienie odbywa się w 

miesiącach sierpień - październik) 

• Częśc IV – 4 miesiące (przy czym realizacja zamówienia odbywa się w 

miesiącach (lipiec-październik) 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 W ZW. Z 

ART. 266 USTAWY PZP. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) 

lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

 

 

VIII.INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA. 

1.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót przeznaczoną do 

nadzoru i kierowania wykonywanymi pracami ogrodniczymi, posiadającą: 

• wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub 

leśnictwo oraz 3-letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej; 

lub  

• wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub 

leśnictwo oraz 5-letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej 

lub 

• ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni oraz 5 letnie doświadczenie 

zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów zieleni. 

Dotyczy części 1 -4. 

b) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót 

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniami w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą doświadczenie na stanowisku 

kierownika budowy przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę lub 

https://lex.um.warszawa.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://lex.um.warszawa.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://lex.um.warszawa.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://lex.um.warszawa.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT


 

przebudowę lub nadzór nad inwestycją związaną z urządzaniem terenów zieleni oraz 

będący aktualnie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; Dotyczy części 1, 2 

i 4. 

c) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót 

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniami w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 18 

miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 

nieruchomych* wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury; Dotyczy części 3. 

* Przez „zabytek nieruchomy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół 

nieruchomości, będące działem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące 

świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie 

społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

d) co najmniej jedną osobę wyznaczoną do pełnienie funkcji kierownika robót 

hydrotechnicznych posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej; Dotyczy części 1 - 4. 

UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1333 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu 

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw  Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz  Konfederacji  Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 

oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej 

w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o 

których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 

danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia) opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Preferowany format 



 

danych: pdf. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w Regulaminie korzystania z miniPortal. 

XVIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT. 

1. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty: 

a) W kryterium „Cena” (C) punkty zostaną przyznane według następującego wzoru: 

najniższa zaoferowana cena brutto  

C =  ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt 

cena brutto badanej oferty 

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

b) Punkty w kryterium „Termin wykonania zamówienia” („T”) - zostaną przyznane 

wg poniższego schematu dla części I i II: 

• Maksymalny okres wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 5 miesięcy – 

0 pkt, 

• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 1 tydzień – 10 pkt. 

• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 2 tygodnie – 20 pkt. 

• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 3 tygodnie – 30 pkt. 

• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 4 tygodnie – 40 pkt. 

UWAGA: 

Termin wykonania zamówienia należy wskazać w pkt. II w formularzu oferty (załącznik 

nr 7 do SWZ) poprzez zaznaczenie w okienku przy wybranym terminie wykonania. 

Minimalny termin wykonania zamówienia – 4 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, 

Maksymalny termin wykonania zamówienia – 5 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, 

przy czym, za zaoferowanie powyżej określonych terminów wykonania zamówienia zostanie 

przyznana punktacja według algorytmu ustalonego powyżej. 

 

c) Punkty w kryterium „Termin wykonania zamówienia” („T”) - zostaną przyznane wg 

poniższego schematu dla części III: 

• Maksymalny okres wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 3 miesięcy – 0 

pkt, 

• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 1 tydzień – 10 pkt. 

• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 2 tygodnie – 20 pkt. 

• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 3 tygodnie – 30 pkt. 

• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 4 tygodnie – 40 pkt. 

UWAGA: 

Termin wykonania zamówienia należy wskazać w pkt. II w formularzu oferty 

(załącznik nr 7 do SWZ) poprzez zaznaczenie w okienku przy wybranym terminie 

wykonania. 

Minimalny termin wykonania zamówienia – 2 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, 



 

Maksymalny termin wykonania zamówienia – 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, 

przy czym, za zaoferowanie powyżej określonych terminów wykonania zamówienia zostanie 

przyznana punktacja według algorytmu ustalonego powyżej. 

 

d) Punkty w kryterium „Termin wykonania zamówienia” („T”) - zostaną przyznane wg 

poniższego schematu dla części IV: 

• Maksymalny okres wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 4 miesięcy – 0 

pkt, 

• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 1 tydzień – 10 pkt. 

• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 2 tygodnie – 20 pkt. 

• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 3 tygodnie – 30 pkt. 

• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 4 tygodnie – 40 pkt. 

UWAGA: 

Termin wykonania zamówienia należy wskazać w pkt. II w formularzu oferty (załącznik 

nr 7 do SWZ) poprzez zaznaczenie w okienku przy wybranym terminie wykonania. 

Minimalny termin wykonania zamówienia – 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, 

Maksymalny termin wykonania zamówienia – 4 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, 

przy czym, za zaoferowanie powyżej określonych terminów wykonania zamówienia zostanie 

przyznana punktacja według algorytmu ustalonego powyżej. 

XXIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I KLAUZULA 

INFORMACYJNA Z ART. 13 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), 

ZWANE DALEJ „ROZPORZĄDZENIEM 2016/679”. 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem 

Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy 

ul. Wspólnej 2/4,  00-926 Warszawa. 

2. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe 

na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem). 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w 

tym w szczególności w celu realizacji zamówienia publicznego na prace renaturyzacyjne 

zbiorników wodnych na terenie Warszawy, w dzielnicach: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, 

Mokotów, Ursynów w ramach projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z 

siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” . 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, 

związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku  :  

5.1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO  ), wynikającego z następujących przepisów prawa  : 



 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących 

do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 

dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 

ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 

1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i 

(UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 966/2012, 

 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, 

 zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w 

sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie 

zasad etyki korpusu służby cywilnej,  

5.2. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie 

publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 

6 ust. 1 lit. e RODO), 

5.3. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO).  

6. Minister może przetwarzać różne rodzaje danych , w tym przede wszystkim: 

6.1. dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce 

zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych 

przypadkach także PESEL, NIP, REGON,  

6.2. dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane 

wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy, 

6.3. dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres 

do korespondencji, 

6.4. dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, 

kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi 

wieczystej, nr przyłącza gazowego),  



 

7. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od 

instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: 

od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.  

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

 podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła 

wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty 

pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,   

 instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym 

UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020, 

 podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów 

teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań 

IT i operatorzy telekomunikacyjni  . 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej 

pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020  - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.                 

10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),  

• prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),   

• prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały 

okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, 

• prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych 

(art. 18 RODO), 

• prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 

lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany  ,  

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) 

- jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej 

administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej 

danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące 

kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

11. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (Instytucja Zarządzająca POIiŚ) jest 

możliwy: 

• pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

• pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl. 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

niniejszym informuję o przedłużonym terminie składania ofert: 

- zmianie ulega Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje brzmienie: 



 

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.05.2022 r. 

oraz Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 

i otrzymują brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP 

do dnia 29.04.2022 r., do godziny 11:30. 

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 35, w dniu 29.04.2022 r., 

o godzinie 12:00. 

 

 

 

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 

zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 286 ust. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

− SWZ zmiana 25.04.2022. 

− Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia_25.04.2022 

− Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wkluczeniu_25.04.2022 

− Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz osób_25.04.2022 

− Załącznik nr 7 do SWZ – formularz oferty_25.04.2022 

− Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy_25.04.2022  

− Dokumentacja_25.04.2022 
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