„Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I”
(LIFE17 NAT/PL/000015)

LUBELSKI E TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Lublin, dnia 15.07.2020 r.
Nr postępowania: DUBELT/LTO/24/2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Szanowni Państwo,
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, NIP: 712016-94-26, REGON: 430525669, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234
Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.
Przygotowanie dokumentacji projektowej
na budowę i remont zastawek w ramach zadania C.1
„Poprawa warunków wilgotnościowych w wybranych ostojach dubelta”
prowadzonego w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I”
LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”.
Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na remont i budowę
zastawek oraz remont lub przebudowę istniejących już przepustów na dwóch powierzchniach,
pierwszej w obszarze Natura 2000 Puszcza Solska oraz drugiej w obszarze Natura 2000 Dolina
Szyszły. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części, oferty można składać w
odniesieniu do jednej lub obu części zamówienia:
1) Część 1 dokumentacja projektowa na obszarze Natura 2000 Puszcza Solska:
− przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych
pozwoleń na remont lub budowę łącznie 7 szt. zastawek lub/i przepustów bez lub z
możliwością piętrzenia
na istniejących na powierzchni rowach (zamówienie
podstawowe), umożliwiających regulację poziomu wody i zatrzymywanie wody w
rowach.
− sporządzenie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz uzyskanie niezbędnych
decyzji i pozwoleń (w tym decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki
Tanew dla potrzeb istniejących stawów, które stanowić będą ostoję dla ptactwa
wodnego oraz organizmów wodnych) oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
(jeżeli konieczność jej uzyskania wynikać będzie z obowiązujących przepisów).
− dokumentacja projektowa powinna zawierać szczegóły techniczne dotyczące
doprowadzenia wody do rowów z rzeki Tanew z uwzględnieniem niezbędnych prac
konserwacyjnych oraz wymogów ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem
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−
−

−

migrujących ryb. W tym celu, przy opracowywaniu operatu wodnoprawnego na pobór
wody z rzeki Tanew dla potrzeb stawów, należy uwzględnić dokumentację projektową
na wykonanie bystrza na rzece Tanew poniżej m. Borowiec na bazie istniejącego jazu
kozłowego
w
km
78+850:
http://praworzeki.eko
unia.org.pl/imgturysta/files/ekspertyzy/E2.pdf. Zamawiający jest upoważniony do
korzystania z w/w dokumentacji i udostępni ją bezpłatnie wraz z opisem technicznym
po zawarciu umowy o zamówienie. Wykonanie w/w bystrza należy ująć w operacie
wodnoprawnym oraz przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim.
po zawarciu umowy o zamówienie publiczne Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego istniejących na powierzchni zastawek i przepustów, w celu określenia,
które z nich nadają się do remontu.
zastawki i/lub przepusty nie nadające się do remontu należy przewidzieć do rozbiórki i
zaprojektować w ich miejsce nowe, przy czym dopuszcza się przesunięcie ich
lokalizacji, o ile będzie to uzasadnione i zgodne z wiedzą techniczną i doświadczeniem
Wykonawcy.
Zamawiający w ramach prawa opcji dopuszcza możliwość zwiększenia liczby
projektowanych w ramach zamówienia podstawowego w części nr 1 zastawek i/lub
przepustów o maksymalnie 7 sztuk. Zlecenie zwiększenia liczby projektowanych
zastawek i/lub przepustów będzie uzależnione od dokonanej przez Zamawiającego
analizy zaproponowanych rozwiązań w kontekście optymalnego zapewnienia
wymagań siedliskowych dubelta w odniesieniu do aktualnego i zakładanego stanu
populacji dubelta na tym terenie i określenia we współpracy z Wykonawcą ile sztuk
tych urządzeń pozwoli na optymalne osiągnięcie celów inwestycji, tj. dopasowanie
poziomu wody i jej przepływu w sieci rowów melioracyjnych do wymagań siedliskowych
dubelta.
W ramach prawa opcji Zamawiający dopuszcza również możliwość zmniejszenia
liczby projektowanych zastawek i/lub przepustów o maksymalnie 5 sztuk w stosunku
do zamówienia podstawowego. Zlecenie zmniejszenia liczby projektowanych
zastawek i/lub przepustów będzie uzależnione od dokonanej przez Zamawiającego
analizy zaproponowanych rozwiązań w kontekście optymalnego zapewnienia
wymagań siedliskowych dubelta w odniesieniu do aktualnego i zakładanego stanu
populacji dubelta na tym terenie i określenia we współpracy z Wykonawcą ile sztuk
tych urządzeń pozwoli na optymalne osiągnięcie celów inwestycji, tj. dopasowanie
poziomu wody i jej przepływu w sieci rowów melioracyjnych do wymagań siedliskowych
dubelta.
Dokładna liczba zastawek/przepustów do zaprojektowania zostanie określona po
sporządzeniu mapy zasadniczej, w porozumieniu z Zamawiającym. Zlecenie realizacji
zamówienia w ramach prawa opcji odbędzie się na zasadach opisanych we wzorze
umowy w terminie realizacji umowy (tj. również w okresie realizacji czynności
opisanych w pkt 3) i 4).

2) Część nr 2 dokumentacja projektowa na obszarze Natura 2000 Dolina
Szyszły:
− przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych
pozwoleń na remont lub budowę łącznie 20 szt. zastawek lub/i przepustów bez lub z
możliwością piętrzenia na istniejących na powierzchni rowach (zamówienie
podstawowe), umożliwiających regulację poziomu wody i zatrzymywanie wody w
rowach.
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−

po zawarciu umowy o zamówienie publiczne Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego istniejących na powierzchni zastawek i przepustów, w celu określenia,
które z nich nadają się do remontu.
− zamówienie obejmuje również sporządzenie mapy zasadniczej do celów
projektowych oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń w tym uzyskanie decyzji
o warunkach zabudowy (jeżeli konieczność jej uzyskania wynikać będzie z
obowiązujących przepisów).
− zastawki i/lub przepusty nie nadające się do remontu należy przewidzieć do rozbiórki
i zaprojektować w ich miejsce nowe, przy czym dopuszcza się przesunięcie ich
lokalizacji, o ile będzie to uzasadnione oraz zgodne z wiedzą techniczną i
doświadczeniem Wykonawcy.
− Zamawiający w ramach prawa opcji dopuszcza możliwość zwiększenia liczby
projektowanych w ramach zamówienia podstawowego w części nr 2 zamówienia
zastawek i/lub przepustów o maksymalnie 10 sztuk. Zlecenie zwiększenia liczby
projektowanych zastawek i/lub przepustów będzie uzależnione od dokonanej przez
Zamawiającego analizy zaproponowanych rozwiązań w kontekście optymalnego
zapewnienia wymagań siedliskowych dubelta w odniesieniu do aktualnego i
zakładanego stanu populacji dubelta na tym terenie i określenia ile sztuk tych urządzeń
pozwoli na optymalne osiągnięcie celów inwestycji, tj. dopasowanie poziomu wody i jej
przepływu w sieci rowów melioracyjnych do wymagań siedliskowych dubelta.
W ramach prawa opcji Zamawiający dopuszcza również możliwość zmniejszenia
liczby projektowanych zastawek i/lub przepustów o maksymalnie 5 sztuk w stosunku
do zamówienia podstawowego. Zlecenie zmniejszenia liczby projektowanych
zastawek i/lub przepustów będzie uzależnione od dokonanej przez Zamawiającego
analizy zaproponowanych rozwiązań w kontekście optymalnego zapewnienia
wymagań siedliskowych dubelta w odniesieniu do aktualnego i zakładanego stanu
populacji dubelta na tym terenie i określenia ile sztuk tych urządzeń pozwoli na
optymalne osiągnięcie celów inwestycji, tj. dopasowanie poziomu wody i jej przepływu
w sieci rowów melioracyjnych do wymagań siedliskowych dubelta.
Dokładna liczba zastawek/przepustów do zaprojektowania zostanie określona po
sporządzeniu mapy zasadniczej, w porozumieniu z Zamawiającym. Zlecenie realizacji
zamówienia w ramach prawa opcji odbędzie się na zasadach opisanych we wzorze
umowy w terminie realizacji umowy (tj. również w okresie realizacji czynności
opisanych w pkt 3) i 4).
Dotyczy obu części zamówienia:
3) Wsparcie merytoryczne i techniczne Zamawiającego podczas postępowań
przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych, w szczególności:
przygotowanie odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców robót budowlanych
oraz opracowanie ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej, wynikających
z tych pytań i udzielanych odpowiedzi. Przewidywany termin wszczęcia
postępowania: do 30 dni po odbiorze dokumentacji projektowej będącej przedmiotem
niniejszego zamówienia. Wsparcie będzie realizowane przez okres trwania
postępowania/postępowań przetargowych, przewidywane ok 1,5 miesiąca.
4) Sprawowanie Nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych realizowanych na
podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, od dnia podpisania umowy z
wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację
projektową, do dnia zakończenia ich realizacji. Przewidywany termin realizacji
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inwestycji: 4 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą inwestycji (z
wyłączeniem miesięcy zimowych od stycznia do marca).
2. Lokalizacja projektowanych obiektów:
1) Dotyczy części nr 1: powierzchnia położona w obszarze Natura 2000 Puszcza
Solska: działki o nr ewidencyjnych: 485/2, 485/10, 485/11, 485/12, obręb Zamch,
gmina Obsza, powiat biłgorajski, województw lubelskie.
2) Dotyczy części nr 2: powierzchnia położona w obszarze Natura 2000 Dolina
Szyszły:
a) gmina Jarczów, powiat tomaszowski, obręb Plebanka, działki o nr: 18, 1, 66, 2
b) gmina Ulhówek, powiat tomaszowski, obręb Dyniska Stare, działki o nr: 40, 41,
42, 43.
2.1. Planowana lokalizacja inwestycji wskazana w załączniku nr 2 i 3 do przedmiotowego
Zapytania ma charakter poglądowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany działek
podanych powyżej lokalizacji, jeśli będzie to uzasadnione ze względów technicznych bądź
technologicznych.
2.2. Zamawiający informuje, że planowana inwestycja w zakresie obu części postępowania jest
związana z ochroną obszaru Natura 2000 w celu poprawy warunków siedliskowych w
wybranych ostojach dubelta
2.3. Zamawiający informuje, iż posiada zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie inwestycji,
bądź nieruchomości stanowią własność Zamawiającego.
2.4. Teren inwestycji położony jest w granicach obszarów Natura 2000: Puszcza Solska oraz
Dolina Szyszły. Obszary te zostały powołane na podstawie:
• dyrektywy Rady 79/409/EWG, z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony
dzikich ptaków.
Podstawą utworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 są następujące regulacje prawne:
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1614 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. Nr 94, poz. 795).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011, Nr 25, 133 ze zm.).
3. Cel planowanych inwestycji (dotyczy obu części zamówienia): W ramach zamówienia planuje
się przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych
pozwoleń na budowę/remont zastawek i/lub przepustów, które odpowiadać będą za
dopasowanie poziomu wody i jej przepływu w sieci rowów melioracyjnych do wymagań
siedliskowych dubelta. Zastawki zlokalizowane będą tak, aby zmaksymalizować efekt
ekologiczny pozostałych działań projektu, takich jak: wypas, koszenia czy redukcja
drapieżników. Dodatkowo w przypadku lokalizacji w Puszczy Solskiej konieczne będzie
zaprojektowanie rozwiązań technicznych wraz z uzyskaniem zezwolenia umożlwiających pobór
wody z rzeki Tanew (zwłaszcza w okresie wczesnowiosennym).
4. Zakres opracowań (dotyczy obu części zamówienia):
4.1.

Zakres i stopień dokładności zamawianej dokumentacji projektowej - niezbędny
do przygotowania oferty przez przyszłego wykonawcę robót budowlanych i realizacji przez
niego robót budowlanych.
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Na dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia składa się opracowanie:
1) projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
wraz z informacją do planu BIOZ oraz z wykonaniem niezbędnych map do celów
projektowych) i projektów wykonawczych,
2) operatu wodnoprawnego,
3) kosztorysu inwestorskiego,
4) przedmiaru robót,
5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
6) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia inwestycji
(decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzja o
warunkach zabudowy- jeżeli będą wymagane (decyzja o warunkach zabudowy nie jest
wymagana w przypadku, gdy dany teren posiada miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego - wtedy należy uzyskać wypis i wyrys z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego), pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę)
oraz przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień projektu,
Ad 1) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadania
inwestycyjnego i projekty wykonawcze
a) opracowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami
Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1935) oraz rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129). W
niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót
projektowych,
b) dokumentacja powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektów, opis stanu
istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie: opracowań warunków glebowo wodnych (w wypadku robót melioracyjnych) lub badań geotechnicznych (w wypadku
nowoprojektowanych budowli hydrotechnicznych należy wykonać niezbędne badania
geotechniczne, w celu określenia warunków ich posadowienia,
c) dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych, informacje o pracach
pomiarowo - geodezyjnych, ogólny opis technologii wykonania projektowanych robót itp.,
d) wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce
zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego
w jego siedzibie, lub za zgodą Zamawiającego drogą elektroniczną (wersja robocza) przed
przystąpieniem do stosowania ich w pracach projektowych,
e) wszystkie dane charakteryzujące inwestycję w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa
itp, należy przedstawić w tabelce na początku opracowania,
f)

sporządzenie niezbędnych map do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500,
obejmujących swoim zasięgiem wszystkie projektowane obiekty, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa kartograficznego wraz z oznaczeniem istniejących zadrzewień
i zakrzaczeń.

Ad 2) Operat wodnoprawy opracowany zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U. 2018r. poz. 2268 z późn. zm.).
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Ad 3) Kosztorys inwestorski
opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
przedmiarze robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389).
Ad 4) Przedmiar robót
zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Ad 5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Zawierać ma w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Ad 6) Decyzje administracyjne i przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień projektu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca w imieniu Zamawiającego będzie
zobowiązany do uzyskania niezbędnych decyzji i przeprowadzenia uzgodnień wraz z poniesieniem
kosztów niezbędnych opłat administracyjnych wynikających z tego tytułu (w tym również za
pozwolenia wodnoprawne).
4.2. UWAGA (dotyczy obu części zamówienia): Dokumentacja projektowa ma być przygotowana
zgodnie z zasadami dokonywania opisu przedmiotu zamówienia określonymi w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w szczególności w art. 29-31 (Dz.U. z 2019
poz. 1843 t.j. z późn. zm.). W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (w tym również nazw własnych), źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy: „lub
równoważny” z doprecyzowaniem zakresu dopuszczalnej równoważności. Dokumentacja
projektowa przygotowana w ramach niniejszego zamówienia powinna opisywać inwestycję w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty. Przedmiotu inwestycji nie można opisywać w sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencję.
4.3. Projektując wykonanie poszczególnych robót należy mieć na uwadze, aby ich lokalizacja
następowała po sobie w logicznej kolejności, z pełnym przestrzeganiem ewentualnego ich
etapowania, a także sezonowych uwarunkowań przyrodniczych i obowiązujących przepisów.
4.4. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji
lokalnej na terenie planowanej inwestycji. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu na
adres wskazany w pkt XIII wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej, która odbędzie się w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
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II. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
1. Dokumentację należy sporządzić w ilości egzemplarzy niezbędnej do przeprowadzenia
procesu inwestycyjnego (w tym do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń). Ponadto do
Zamawiającego należy dostarczyć całość dokumentacji w formie papierowej oraz
elektronicznej: 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej.
2. Wykonawca będzie ściśle współpracował z Zamawiającym podczas prac projektowych,
dokonując z nim uzgodnień, w tym również na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W
przypadku zmiany przepisów, Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z oferty
dostosuje dokumentację do przepisów zmienionych w trakcie realizacji zamówienia.
4. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty w tym administracyjne związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
5. Strony mogą ustalić wykonanie jednej dokumentacji dla więcej niż jednej budowli w celu
usprawnienia procesu inwestycyjnego (w tym procedur administracyjnych).
III. Nazwa i kod zgodnie z CPV
71 32 20 00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją
IV. Termin realizacji zamówienia
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy:
a) uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie do 31 maja 2021 r.
b) pełnienie nadzoru autorskiego: do końca planowanego terminu wykonania inwestycji, tj. do
30 grudnia 2021 r.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów określonych w ust. 1 w uzasadnionych
przypadkach, w szczególności wymienionych we wzorze umowy – załącznik nr 4.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE
tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z
następujących czynów:
− udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2
decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
−

−
−

korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW
(Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania
korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji
zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną,
zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady
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−

−

2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa,
pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa
w art. 4 tej decyzji ramowej;
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania
korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i
zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy).
2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy unikając jakiegokolwiek konfliktu interesów,
rozumianego jako sytuacja, w której bezstronna i obiektywna realizacja umowy o
zamówienie przez Zamawiającego jest zagrożona z powodów związanych z rodziną, życiem
emocjonalnym, powinowactwem politycznym lub narodowym, interesem gospodarczym lub
jakimkolwiek innym wspólnym interesem istniejącym między Zamawiającym a wykonawcą
wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
Z uwagi na powyższe, Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu
powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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 w wytycznych programowych,
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.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
3. (Dotyczy obu części zamówienia) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien
wskazać osobę skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą:
a) Uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo
uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa
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w specjalności: inżynieryjnej hydrotechnicznej.
b) Doświadczenie zawodowe w realizacji jednego zamówienia (usługi, zlecenia),
obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej co najmniej jednego obiektu małej
retencji lub budowli hydrotechnicznej np. przepustu, zastawki, brodu, progu bystrotoku (w
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa), w zakres których wchodziło opracowanie
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonanie
dokumentacji projektowej należy rozumieć jako doprowadzenie do wystawienia protokołu
odbioru lub równoważnego dokumentu.
− w celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa oświadczenie własne zawarte we
wzorze formularza oferty: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – załącznik nr 1 do zapytania.
UWAGA: w przypadku gdy oferta Wykonawcy będzie dotyczyła obu części zamówienia, dla
wykazania warunków udziału w postępowaniu w części nr 1 i nr 2, Zamawiający dopuszcza
wskazanie tej samej osoby skierowanej do realizacji zamówienia i wykazywanie tego samego
doświadczenia.
Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia.
W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie
zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na
przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą
weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.
VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub obie części
zamówienia .
VII. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty na realizację zamówienia musi obejmować pełny zakres prac określonych
w rozdziale I osobno na część nr 1 i / lub część nr 2 oraz uszczegółowionych we wzorzach
umowy – załącznik nr 4a i 4b, oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od
towarów i usług.
3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie
ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, wskazana w formularzu oferty obejmująca
wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych i wartość zamówień w ramach prawa
opcji, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania.
VIII. Kryteria i tryb oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem (osobno w części nr 1 i w części nr 2):
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•

cena ofertowa (C) – 80 %

•

doświadczenie
(D) – 20 %

osoby skierowanej

do

realizacji

zamówienia

2. Obliczanie wartości punktowej oferty (O):
1pkt = 1%
1) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max. 80 pkt.
C = (C min/C o) x 80 pkt, gdzie:
C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych w danej części zamówienia
C o – cena oferty badanej w danej części zamówienia
W kryterium Cena oferta może uzyskać maksymalnie 80 pkt.
2) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji
zamówienia (D) wskazanej w formularzu ofertowym. W przypadku oferty złożonej na obie
części zamówienia, Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby i tego samego
doświadczenia dla obu części.
Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia uprawnionego projektanta, w opracowaniu więcej niż jednej dokumentacji projektowej obejmującej
min. jedno urządzenie małej retencji lub budowlę hydrotechniczną np. przepust, zastawka, bród, próg
bystrotok (w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa):
•
nie wskazanie opracowania żadnej dokumentacji lub wskazanie jednej – 0 pkt
•
opracowanie dwóch dokumentacji – 10 pkt
•
opracowanie trzech i więcej dokumentacji – 20 pkt
Zamawiający będzie oceniał dokumentacje projektowe wskazane ponad warunek udziału wymagany
w rozdz. V pkt 3 lit. b Zapytania. Opisane wyżej informacje Wykonawca poda w treści formularza
oferty – załącznik nr 1. Jeżeli Wykonawca nie wypełni odpowiedniej tabeli z formularza oferty, oferta
w kryterium doświadczenie otrzyma 0 pkt.
3) Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:
O=C+D
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej
Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w
przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do
złożenia dodatkowych ofert cenowych. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty niepodlegające
odrzuceniu.
IX. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie (w przypadku oferty składanej drogą elektroniczną: skan lub
fotokopia tego dokumentu).
3. Wskazanie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na
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temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczania niezbędnego do wykonania
zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w formularzu
ofertowym,
4. Ewentualny dokument innego podmiotu – zg. z rozdz. V in fine Zapytania.
X. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
1. Drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: tomasz.bajdak@lto.org.pl
W wiadomości wpisać tytuł „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę i remont
zastawek”.
Lub w formie pisemnej (papierowej) na adres Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul.
Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, oferta powinna być podpisana przez osobę
upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
2. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem
upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego
– w przypadku ofert złożonych na adres email.
3. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w
dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
4. Oferty, niezależnie od formy w jakiej zostały wniesione, które wpłyną po terminie składania nie
będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym
terminie.
5. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty (oferty w
wersji pisemnej) oraz załączone jako skan lub fotokopia do oferty przesłanej drogą
elektroniczną.
6. Ofertę należy złożyć do dnia 24.07.2020 r. do godziny 15:00.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.
XI. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i
Wykonawcy będą przekazywać w formie elektronicznej e-mailem: tomasz.bajdak@lto.org.pl .
XIII. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania
1. Wykonawcy mogą składać pytania dotyczące przedmiotowego Zapytania.
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres
tomasz.bajdak@lto.org.pl .
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3. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie
internetowej Zamawiającego www.lto.org.pl zakładka „o Nas” podzakładka „Zamówienia”, bez
ujawniania źródeł zapytania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej www.lto.org.pl zakładka „o Nas” podzakładka „Zamówienia”. Jeżeli w wyniku
zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na swojej stronie
internetowej.
XIV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest Paweł Szewczyk tel. 663
502 134.
XV. Umowa z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach
określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 4 do Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu
rozstrzygnięcia Zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy
okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienia wskazanego w ofercie projektanta.
XVI. Inne informacje dotyczące Zapytania
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw.
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii
poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia
oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. V pkt 3, w tym
zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się
odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegają
uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
• brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
• cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację zadań,
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wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
• instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu
zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
• Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
• gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie
będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału
w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.
•

9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu
(Załącznik nr 5).
XVII. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
1. Ilekroć w niniejszym zaproszeniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu
zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z
udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę
wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zapytania.
3. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 i 14 RODO.
1. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych
dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Akademicka 13, 20-950
Lublin, NIP: 7120169426, REGON: 430525669, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000146301, zwana dalej Administratorem;
2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować
się pod adresem e-mail: lto@op.pl.
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia pt. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę i remont zastawek
w ramach zadania C.1 „Poprawa warunków wilgotnościowych w wybranych ostojach
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dubelta”, w tym w celu dokonania oceny i wyboru oferty Wykonawcy (np. ocena kwalifikacji i
doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia), ułatwienia kontaktu z wykonawcą,
zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty.
4) Dane mogą być przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona poprzez klauzulę zgody/akt uczestnictwa w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego),
- art.6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy),
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do
przechowywania dokumentacji)
- art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora polegające m.in. na
umożliwieniu kontaktu w sprawie złożonej w tym postępowaniu oferty);
5) Administrator przetwarza dane w oparciu o następujące podstawy prawne:
- umowa o dofinansowanie Projektu;
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217),
6) odbiorcami ww. danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia kontroli; ponadto
odbiorcami danych mogą być również podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT
Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do
otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące
dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w
stosunku do powierzonych im danych osobowych;
7) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie
przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy (np. zgłaszania roszczeń
wynikających z gwarancji, rękojmi), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego
Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz okres
trwałości Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta
Projektu; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli
wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba Administratora przetwarzania tych danych
przez okres dłuższy, wówczas dane będą przetwarzane przez ten okres. W odniesieniu do
podmiotów, których oferty nie zostały wybrane, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z
procedurami obowiązującymi w organizacji Administratora przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
8) podanie danych przez wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może
uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z
postępowania lub odrzucenie jego oferty; podanie danych osobowych dotyczących osób
wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest wymogiem związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, adekwatnie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z
wymienionych praw):
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;
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2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych 1;
3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą
przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
4) 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 2;
5) na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO;
11) W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem droga elektroniczną na adres
wskazany powyżej.
2. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy RODO;
4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na dalsze przetwarzanie
danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed
jej cofnięciem, ale może to skutkować uniemożliwieniem udziału w postępowaniu (jeśli
przesłanką przetwarzania danych jest zgoda);
5. nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2,3 – Mapa z zakładanymi lokalizacjami planowanych inwestycji
Załącznik nr 4a – Wzór umowy do części 1 zamówienia
Załącznik nr 4b – Wzór umowy do części 2 zamówienia
Załącznik nr 5 - Regulamin udzielania zamówień

Zatwierdziła pod względem merytorycznym i formalnym:
Koordynator projektu: Katarzyna Curyło

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z postanowieniami
Regulaminu oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
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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