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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79358-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Budynki modułowe i przenośne
2020/S 034-079358
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG
Adres pocztowy: ul. Brzozowa 15A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634
Kod pocztowy: 80-243
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Stupakowska
E-mail: malgorzata.stupakowska@um.sopot.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://armaag.gda.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://armaag.gda.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Fundacja

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, ARMAAG.
Numer referencyjny: ZP.1.2020.RPO

II.1.2)

Główny kod CPV
44211100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej.
Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części:
1) Część nr 1 dostawa 2 nowych stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej wraz z wykonaniem
dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń:
a) w Gdańsku przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma – rondo Jacka Kaczmarskiego;
b) w Sopocie przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami.
2) Część nr 2 rozbudowa (dostawa, instalacja i wdrożenie wyposażenia) istniejących stacji monitoringu
atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej:
a) w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia – stacja PmGdaWyzw03;
b) w Gdyni przy ul. Porębskiego – PmGdyPoremb04;
c) w Gdyni przy ul. Szafranowej – PmGdySzaf09N;
d) w Gdańsku przy ul. Brzozowej – centrala CAS.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 271 344.25 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa 2 nowych stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej wraz z wykonaniem dokumentacji
projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
44211100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
a) w Gdańsku przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma – rondo Jacka Kaczmarskiego;
b) w Sopocie przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Podstawowym celem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Rozbudowa monitoringu atmosfery w aglomeracji
trójmiejskiej”, polegająca na:
Część 1 – zwiększenie liczby stacji pomiarowych sieci ARMAAG:
Przedmiotem zamówienia w części pierwszej jest dostawa 2 szt. stacji monitoringu powietrza wraz z
wykonaniem dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń:
— do pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych w Gdańsku przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota
Karczma – rondo Jacka Kaczmarskiego;
— do pomiarów tła miejskiego w uzdrowisku Sopot przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji postępowania – załącznik nr 7 do SIWZ,
tabela A i B, Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego,
składany wraz z ofertą. Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego
stanowi treść oferty.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 214 426.25 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 250
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania
10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa
RPPM.10.04.00-22-0008/19-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Z uwagi na to, że Fundacja ARMAAG nie posiada funkcjonalności podmiotu publicznego w celu komunikacji z
Zamawiającym przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku_krok 1 należy wybrać jako odbiorcę Urząd Miasta Sopotu (81-704 Sopot, woj. pomorskie).
Adres skrzynki ePUAP uzupełni się automatycznie – /u-m-s/SkrytkaESP.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa (dostawa, instalacja i wdrożenie wyposażenia) istniejących stacji monitoringu atmosfery w
aglomeracji trójmiejskiej
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38120000
38400000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
a) w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia – stacja PmGdaWyzw03;
b) w Gdyni przy ul. Porębskiego – PmGdyPoremb04;
c) w Gdyni przy ul. Szafranowej – PmGdySzaf09N;
d) w Gdańsku przy ul. Brzozowej – centrala CAS.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Podstawowym celem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Rozbudowa monitoringu atmosfery w aglomeracji
trójmiejskiej”, polegająca na:
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Część 2 – rozszerzenie zakresu pomiarowego w stacjach istniejących o pomiar równoczesny pyłu PM10 i
PM2,5.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 analizatorów do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu
zawieszonego PM10/PM2.5 i jednego referencyjnego pobornika pyłu PM z wymiennymi głowicami 10 μm i 2,5
μm oraz dodatkowego serwera w centrali CAS w siedzibie Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji postępowania – załącznik nr 7 do SIWZ,
tabela A i B, Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego,
składany wraz z ofertą. Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego
stanowi treść oferty.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 56 917.99 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 250
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania
10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa
RPPM.10.04.00-22-0008/19-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Z uwagi na to, że fundacja ARMAAG nie posiada funkcjonalności podmiotu publicznego w celu komunikacji z
Zamawiającym przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku_krok 1 należy wybrać jako odbiorcę Urząd Miasta SopotU (81-704 Sopot, woj. pomorskie).
Adres skrzynki ePUAP uzupełni się automatycznie – /u-m-s/SkrytkaESP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymogów.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Dla części 1 – dostawa 2 nowych stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej wraz z wykonaniem
dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń:
Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia tzn. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN
(lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert);
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 400 000,00 PLN (lub równowartości
w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert).
Dla części 2 – dostawa, instalacja i wdrożenie wyposażenia do istniejących stacji monitoringu atmosfery w
aglomeracji trójmiejskiej:
Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia tzn. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 PLN
(lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert);
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 60 000,00 PLN (lub równowartości
w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10
dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, tj.:
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w
rozdziale 7 ust. 1a pkt 1, i 1b, pkt 1 SIWZ:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego odpowiednio dla części, na którą składana jest oferta.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla części 1 – dostawa 2 nowych stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej wraz z wykonaniem
dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:
A) 1 dostawę obejmującą dostarczenie: kompletnej stacji pomiarowej wyposażonej w analizatory do pomiarów
zanieczyszczeń powietrza (analizatory gazowe i pyłu PM10 i PM2,5, system kalibracji i komunikacji i
zintegrowany system meteo), o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto;
B) 2 dostawy kontenerów pomiarowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN;
C) 1 dostawę sekwencyjnych mierników referencyjnych pyłu PM (wielkość cząstek 10 lub 2,5 μm) o wartości nie
mniejszej niż 60 000,00 PLN.
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
A) co najmniej jedną osobą posiadającą przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i serwisowania
urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz supportu informatycznego;
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B) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej,
posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie (liczone od daty uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania
robotami budowlanymi, uprawnioną stosownym dokumentem do kierowania budową lub innymi robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Dla części 2 – Dostawa, instalacja i wdrożenie wyposażenia do istniejących stacji monitoringu atmosfery w
aglomeracji trójmiejskiej:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:
A) 1 dostawę sekwencyjnych mierników referencyjnych pyłu PM (wielkość cząstek 10 lub 2,5 μm) o wartości nie
mniejszej niż 60 000,00 PLN.
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
B) co najmniej 1 osobą posiadającą przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i serwisowania
urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz supportu informatycznego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Użyte powyżej określenie „bez ograniczeń” należy odnosić do zakresu wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie odpowiadającego zakresowi zawartemu w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11.9.2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014
roku poz. 1278).
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10
dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, tj.:
2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w rozdziale 7
ust. 1a pkt 2 i 1b pkt 2 SIWZ:
a) dowodów określających czy wykazane w jdz dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów — oświadczenie Wykonawcy.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy
zostanie wybrany na Wykonawcę zamówienia.
Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały
szczegółowo we „Wzorze umowy”
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za obopólną zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
Zmiany mogą nastąpić w przypadkach określonym w art. 144 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
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Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany w paragrafie 15 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ w postępowaniu
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w dniu 19.3.2020 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, POLSKA,
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 101.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu – https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej – adres e-mail: przetargi@sopot.pl .
Z uwagi na to, że fundacja ARMAAG nie posiada funkcjonalności podmiotu publicznego w celu komunikacji z
Zamawiającym przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku_krok 1 należy wybrać jako odbiorcę Urząd Miasta Sopotu (81-704 Sopot, woj. pomorskie).
Adres skrzynki ePUAP uzupełni się automatycznie – /u-m-s/SkrytkaESP.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery
Aglomeracji Gdańskiej, ul. Brzozowa 15A; 80-243 Gdańsk,
— w sprawach związanych z Pani/Pana danymi, prosimy o kontakt z Krystyną Szymańską – pełnomocnikiem
Zarządu Fundacji ds. bezpieczeństwa danych osobowych.
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt: „Rozbudowa sytemu atmosfery w aglomeracji
trójmiejskiej” znak sprawy: ZP.1.2020.RPO,
— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), dalej „uPzp”,
— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp,
— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
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/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie uPzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. 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 uPzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 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.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba
wydaje postanowienie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami
postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi
do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd
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zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje
postanowienie.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2020
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