Ogłoszenie nr 578415-N-2020 z dnia 2020-08-28 r.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu: Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji
klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu przy pl. Wolności 17 w Poznaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z
konserwacją systemu w okresie gwarancji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt nr 11/10-2019/OG-FAMI pn.: „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta
– etap II” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z
danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
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I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, krajowy numer
identyfikacyjny 00051433100000, ul. Al. Niepodległości 16/18 , 61-713 Poznań, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48618541300, e-mail zampubl@poznan.uw.gov.pl, faks
+48618541204.
Adres strony internetowej (URL): www.poznan.uw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Tak
www.poznan.uw.gov.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.poznan.uw.gov.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
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Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, punkt
informacyjny, hol budynek A
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie oraz wykonanie
instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu przy pl. Wolności 17 w Poznaniu w formule „zaprojektuj i
wybuduj” wraz z konserwacją systemu w okresie gwarancji
Numer referencyjny: OA-VII.272.5.26.2020.14
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu przy Pl. Wolności 17 w Poznaniu wraz z konserwacją systemu w
okresie gwarancji. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) w etapie I – wykonanie i
zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji budowlanej wraz doborem układu klimatyzacji
obejmującym: a) jednostki wewnętrzne i zewnętrzne; b) podanie proponowanych modeli
urządzeń; c) przebieg instalacji chłodniczej; d) odprowadzenie skroplin; e) przebieg instalacji
elektrycznej; f) plan robót budowlanych demontażowych i montażowych; 2) w etapie II –
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wykonanie dokumentacji projektowej; 3) w etapie III – wykonanie robót budowlanych
wielobranżowych a) demontaż okładzin sufitowych, roboty budowlane, przekucia, przewierty; b)
wykonanie robót elektrycznych; c) wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregaty; d) wykonanie
instalacji freonowej i odprowadzenia skroplin; e) montaż urządzeń klimatyzacyjnych
wewnętrznych i zewnętrznych; f) przebicia w ścianach i stropach, przekucia, bruzdowanie ścian;
g) próby szczelności wraz z pomiarami efektywności; h) prace budowlane po zakończeniu
montażu; i) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 4) wykonywanie przeglądów
gwarancyjnych wykonanego systemu klimatyzacji zgodnie z przepisami prawa i warunkami
gwarancji, określonymi przez producenta urządzeń oraz konserwacji i serwisu urządzeń
klimatyzacyjnych wraz z badaniem szczelności układu freonowego nie rzadziej niż dwa razy w
roku kalendarzowym, przed rozpoczęciem sezonu i po zakończeniu lub częściej, jeżeli takie będą
zalecenia producenta, w okresie gwarancji udzielonej w ramach umowy, za wynagrodzeniem
określonym w ofercie; wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania
umowy. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji został określony
w programie funkcjonalno-użytkowym, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zamawiający
zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Biura Obsługi i Informatyki, tel. (61) 854 17
40. 5. Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na wykonane prace oraz na użyte podczas
realizacji prac materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania (bez
uwag) końcowego protokołu odbioru robót. 6. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszone przez
Zamawiającego usterki w okresie gwarancji nie może przekroczyć 3 godzin (180 minut). 7. Przez
czas reakcji rozumiany jest czas pomiędzy wysłaniem e-mailem przez Zamawiającego
zgłoszenia, a przyjazdem serwisanta do miejsca wystąpienia awarii i podjęciem czynności
zmierzających do usunięcia usterki. 8. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały
muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne
świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą. 9. We wszystkich zapisach
SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji
technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-użytkowym
(załącznik nr 4 do SIWZ) podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych
producentów, należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We
wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty
lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie
się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co
najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania
równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych
rozwiązań. 10. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym, w związku z czym Wykonawca
winien zapewnić dojścia do pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren
budowy w taki sposób, aby nie ograniczać ruchu osób oraz, aby teren budowy nie stanowił
zagrożenia dla pracowników i klientów Zamawiającego. 11. Zamawiający wymaga, aby prace
związane z robotami demontażowymi i montażowymi oraz prace uciążliwe wykonywane były po
godzinach pracy Urzędu, tj. po godz. 15.30 oraz w soboty. Zamawiający umożliwi Wykonawcy
realizację prac do godziny 20.00 w dni robocze oraz w soboty. 12. W terminie 3 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram
realizacji prac. Zamawiający zaakceptuje harmonogram w ciągu 1 dnia roboczego od dnia jego
przekazania albo przekaże Wykonawcy pisemnie informację o konieczności zmiany
harmonogramu. 13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i
porządku po zakończeniu prac. Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym
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terminy montażu urządzeń klimatyzacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach. Wykonawca
jest również zobowiązany do zapewnienia ciągłości zasilania w energię elektryczną pomieszczeń
przez cały okres wykonywania prac budowlanych. 14. Wykonawca na 2 dni robocze przed
podpisaniem protokołu odbioru robót przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającego harmonogram
przeglądów gwarancyjnych oraz konserwacji i serwisu ze wskazaniem nazwy miesiąca, w
którym przegląd gwarancyjny oraz konserwacja i serwis muszą być wykonane. W okresie
gwarancji Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego o dniu przeprowadzenia
przeglądu w celu umożliwienia Wykonawcy wejścia na teren Urzędu. Zamawiający zaakceptuje
harmonogram w ciągu 1 dnia roboczego od dnia jego przekazania albo przekaże Wykonawcy
pisemnie informację o konieczności zmiany harmonogramu. Przeglądy gwarancyjne oraz
konserwacja i serwis wykonywane będą zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 7 do
SIWZ. 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie
wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami, w tym m.in. za uszkodzenie/zniszczenie
ścian, instalacji wewnętrznych. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń z winy
Wykonawcy, jest on zobowiązany do poinformowania Zamawiającego i naprawienia szkody na
własny koszt i na własną odpowiedzialność. 16. Wymagany zakres robót Wykonawca winien
zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa
budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej. 17. W trakcie realizacji robót,
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć teren budowy przed nadmiernym
pyleniem. Na bieżąco, w trakcie realizacji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt
wywieźć i zutylizować gruz, materiały z demontażu, śmieci i inne materiały pozostałe po
przeprowadzonych robotach. 18. Zamawiający wymaga, aby pomieszczenia, w których były
wykonywane roboty budowlane zostały oddane Zamawiającemu po uprzednim posprzątaniu,
obejmującym między innymi obustronne mycie okien, ram, parapetów, drzwi. 19. Zamawiający
przewiduje, w miarę potrzeb, spotkania robocze w celu omówienia ewentualnych problemów
bądź postępu prac. Zamawiający oczekuje, że osoby wskazane w umowie do kontaktu będą w
nich każdorazowo uczestniczyć. 20. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przekaże
Zamawiającemu listę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest aktualizować listę pracowników na bieżąco, w przypadku jakichkolwiek zmian
w zatrudnieniu. 21. Wykonawca musi pisemnie poinformować Zamawiającego o gotowości do
rozpoczęcia prac, o których mowa w ust. 2 pkt 3. 22. Zamawiający przewiduje wymagania, o
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące prace budowlane niezbędne do
wykonania montażu urządzeń klimatyzacyjnych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
przez Wykonawcę lub podwykonawcę; 2) w przypadku zatrudniania na podstawie umowy o
pracę przy realizacji zamówienia nowej osoby/nowych osób wykonującej/ych czynności
określone w pkt 1, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od
dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 21 i trwać nieprzerwanie w całym okresie
wykonywania ww. umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną
lub przez Wykonawcę/podwykonawcę przed zakończeniem tego okresu,
Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych
(licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o
pracę; 3) w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania terenu robót (dotyczy osób już
zatrudnionych na postawie umowy o pracę przez Wykonawcę/podwykonawcę) oraz w ciągu 5
dni roboczych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę, lub innych
dokumentów dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1. Oświadczenie lub
kopia umowy o pracę, lub inne dokumenty powinny zawierać w szczególności: dokładne
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określenie podmiotu składającego oświadczenie lub dokument, datę złożenia oświadczenia lub
dokumentu, informację, że wskazane w pkt 1 czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz z podaniem liczby, datę zawarcia umowy o pracę, imiona i
nazwiska tych osób, zakres obowiązków pracowników, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia lub dokumentu w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy; 4) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić
się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast
Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia; 5) w przypadku wykonywania czynności określonych w pkt 1
przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o
pracę; 6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu oświadczenia lub kopii umowy o pracę,
lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu,
o którym mowa w pkt 3; 7) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentacji
zatrudnienia, o której mowa w pkt 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł,
za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w pkt
4. 23. Podczas przekazania terenu robót Zamawiający udostępni Wykonawcy projekt budowlano
wykonawczy, elektroniczną wersję rzutów i przekrojów piętra I, II, III, i IV. Wykonawca
zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów rzeczywistych w oparciu o aktualną dokumentację
powykonawczą, udostępnioną przez Zamawiającego. 24. Zamawiający informuje, że w budynku
istnieje klimatyzacja i proponowany przez Wykonawcę system musi być kompatybilny z
istniejącym, zgodnie z informacjami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym. 25.
Zamawiający informuje, że obowiązujące zasady wizji lokalnej oraz terminu realizacji
zamówienia określone są odpowiednio w rozdziale III ust. 4 i rozdziale IV SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45331220-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45310000-3
45450000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
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umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-15
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia do
prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub
likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła
zawierających fluorowane gazy cieplarniane, potwierdzone certyfikatem dla przedsiębiorcy
wydanym zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze
zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi: a) wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie – wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu
instalacji klimatyzacji o wartości prac min. 400 000,00 zł brutto – każda robota; b) skierować do
realizacji zamówienia: - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278), - co najmniej
jedną osobę posiadającą certyfikat kategorii I dla personelu wykonującego czynności w zakresie
instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji
stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, zawierających
substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń, zgodnie z art.
20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.).
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba posiadała ww. uprawnienia i certyfikat.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – składanego na wezwanie
Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli
znajduje się on w posiadaniu Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346). 6. Wykonawcy zagraniczni. 1) Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o
których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) certyfikat dla przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o
substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.) uprawniający do prowadzenia działalności
polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy
cieplarniane - składany na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, przez
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 2) wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – składany na
wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, przez Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona; a) dowodami o których mowa powyżej są: referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
ww. dokumentów, jeżeli znajdują się one w posiadaniu Zamawiającego. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest wskazać postępowanie (nazwę i termin), w którym złożył ww.
dokumenty. 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – składany na wezwanie Zamawiającego, w
terminie nie krótszym niż 5 dni, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) dokumenty potwierdzające
uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także
pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z treści odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
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Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena wykonania zamówienia
60,00
termin realizacji zamówienia
20,00
czas reakcji Wykonawcy na zgłoszone usterki 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z
przesłankami art. 144 ust. 1 pkt 2– 6 ustawy Pzp z wyjątkiem pkt 4 lit. a. 3. Dodatkowo
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie przedłużenia
terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
1) zaistnieją sytuacje, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy, w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu
robót, braku dostępu do terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy; 2) wystąpi siła wyższa, przez którą należy rozumieć zdarzenie
bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub
Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwią wykonywanie części lub całości
zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym ani
Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec lub ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać; 3)
zaistnieje konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części prac, objętej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 4) na terenie robót wystąpią
warunki odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w
szczególności ujawnią się niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje
lub inne obiekty; 5) wystąpią okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które mają
wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. 4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że
okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3 pkt 5, wpływają na
należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania
umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; 2) zmianę
sposobu wykonywania robót budowlanych; 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i
odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 5. W
przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa
w ust. 3 pkt 5, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z
Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, zgodnie z ust. 4. 6. Zmiana umowy, o której mowa
w ust. 2 i 3, następuje na pisemny wniosek Strony umowy, zawierający wykazanie okoliczności
umożliwiających dokonanie zmiany, to jest wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany,
uzasadnienie zmiany, wpływu zmiany na termin zakończenia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy o wykonanie
zamówienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny
oferty brutto w formie dopuszczonej przepisami ustawy Pzp. KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zgodnie z art. 8a ust. 1
ustawy: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy al.
Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl. 2) W
sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem:
iod@poznan.uw.gov.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) W związku z przetwarzaniem danych
w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) podmioty upoważnione do
odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w
szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „Pzp”; b)
podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 6) Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 7)
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia
przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na
podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami
wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji). 8) Ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu. 2. Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy informujemy, że w przypadku, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1–3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 3.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 4. 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 lub konkursu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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