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Gdańsk dnia 30.06.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza 
do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Wykonanie barierek wokół zbiornika retencyjnego 
przy pętli autobusowej w Osowie przy ul. Barniewickiej od strony chodnika w ramach zadania pn.: 
„Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami 
dojazdowym".

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
(wraz z załącznikami), stanowiącym Załącznik nr 1.

Prosimy o przesłanie oferty w języku polskim (wraz z ewentualnymi załącznikami), sporządzonej według 
wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie 
do dnia 04.07.2022 r. 

DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta 
z najniższą ceną. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, 
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku nie stawienia się wykonawcy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i będzie
miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia 
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Termin realizacji: 2 miesiące od daty zawarcia umowy. 

Załączniki:
1.   Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Krzysztof Małkowski
Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie: 30-06-2022

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie barierek wokół dwóch zbiorników retencyjnych przy Pętli autobusowej w Osowie 
przy ul. Barniewickiej oraz od strony chodnika.

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 

„Wykonanie barierek wokół zbiornika retencyjnego przy Pętli autobusowej w Osowie przy ul. Barniewickiej 
od strony chodnika”. Zakres robót obejmuje wykonanie barierek/balustrad zabezpieczających wokół trzech 
zbiorników retencyjnych), w miejscach gdzie różnica wysokości przekracza 0,5m od poziomu chodnika 
(dno zbiornika poniżej 2,2m), na długości ok. 120mb. Przybliżony przebieg barierek przedstawiono 
na załączniku graficznym nr 1. Barierki powinny mieć wysokość 110cm, z pionowym wypełnieniem co 14cm, 
poziomym przeciągiem na wys. max. 12 cm od poziomu chodnika i z pochwytem min. 35mm. 
Barierki należy posadowić na podbudowie betonowej.

1.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
a) podbudowę betonową, 
b) montaż barierek,
c) pielęgnację zieleni, w tym  odtworzenie zieleni / trawników w miejscach wykonywanych robót.

1.3. Zamawiający załącza dodatkowo do OPZ:
1) Załącznik nr 1- załącznik graficzny przedstawiający przybliżoną lokalizację barierek.

2. Warunki prowadzenia robót: 
2.1. Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia.
2.2. Ze względu na dostępność terenu budowy od strony ul. Barniewickiej i związane z tym ograniczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać zgodę 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na dojazd do terenu budowy. Koszty z tym związane należy 
uwzględnić w kosztach ogólnych budowy w ramach wynagrodzenia kosztorysowo-ryczałtowego. 

2.3. Wszelkie czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub niewymienione w dokumentacji 
projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej 
winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej i należy 
je uwzględnić w cenach jednostkowych podanych w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu 
kosztorysowo-ryczałtowym. 

2.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych 
oraz uwzględni w ramach wynagrodzenia kosztorysowo-ryczałtowego koszty z tym związane.

2.5. Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
wykonawcę robót i należy je uwzględnić w cenie oferty.

2.6. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym 
pod realizację zadania.

2.7. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozór budowy i ochronę mienia,
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie 

i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż.,
c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych,



Zamówienie nr 153/BZP-PU.511.149.2022/MN
BZP-PU/153/2022/MN

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

d) utrudnienia związane z realizacją zadania,
e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy, 
f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, itp.).

2.8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia kosztorysowo-ryczałtowego zobowiązany jest 
w szczególności: 
a) wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) 

z obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją 
projektową,

b) wykonać i utrzymać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania 
i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bez dodatkowej zapłaty,

c) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż.,
d) systematycznie prowadzić prace porządkowe w rejonie placu budowy oraz utrzymać pobliskie 

układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości,
e) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót,
f) użyć materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu  deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
i innych przepisów,

g) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy,
h) prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie,

i) sporządzić „plan bioz” w 1 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania 
placu budowy, zgodnie z:

- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
j) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
k) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający:
 bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy,
 bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
dojazdowych w tym terenie,

 najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego 
i właściwie eksploatowanego sprzętu,

 spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia;

l) uwzględnić wymagania ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
m) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu pierwotnego.
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2.9. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest:
a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, 

w tym minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych 
i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem 
się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne 
wykorzystanie;

b) do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, materiałów z demontażu i śmieci 
nienadających się do przetworzenia lub wykorzystania; 

c) uwzględnić odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) - Wykonawca ustali 
we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w kosztach ogólnych budowy i cenie 
ofertowej,

d) dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 
składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu.

2.10. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych 
do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe 
na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot 
umowy odpowiadał wymaganiom OPZ lub jeśli brak wymagań w OPZ, to odnośnych przepisów.

2.11. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 
zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.

2.12. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia, a jej koszt należy 
uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu ofertowym,

2.13. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 
zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót 
przygotowawczych w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń 
socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, 
odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą.

2.14. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić atesty pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego 
jakości wbudowanego materiału.

2.15. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach ogólnych budowy w ramach 
wynagrodzenia kosztorysowo-ryczałtowego m.in.: 
a) Zaplecze budowy i tymczasowych składowisk,
b) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy 

i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,
c) kompleksową obsługi geodezyjnej,
d) sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z:

 Ustawą  Prawo Budowlane,
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy.
e) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, 

które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 
f) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 
g) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót,
2.16. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi:

 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym.
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2.17. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (zaproszeniu 
wraz z załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, 
należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie nie spowoduje 
zmiany w zakresie przyjętej technologii wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wykonawca, 
który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2.18. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 
rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, 
oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 
użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język 
polski. 

3. Rękojmia i gwarancja jakości: 
1) W ramach wynagrodzenia kosztorysowo-ryczałtowego za kompleksowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 
Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji. 

2) Gwarancja i rękojmia dla robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy okresu 
gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.

4. Forma wynagrodzenia: 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowo-
ryczałtowym, tj. sumą iloczynów cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym i ilości faktycznie 
wykonanych robót potwierdzonych obmiarem. 



Zamówienie nr 153/BZP-PU.511.149.2022/MN
BZP-PU/153/2022/MN

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

Załącznik nr 2

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

OFERTA

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: …………………………….……..., e-mail: ……………………………………………………………………………

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składam ofertę 
na realizację zadania pn.: Wykonanie barierek wokół zbiornika retencyjnego przy pętli autobusowej 
w Osowie przy ul. Barniewickiej od strony chodnika w ramach zadania pn.: „Budowa węzłów 
integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowym".

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, 
za wynagrodzenie kosztorysowo-ryczałtowe w wysokości: 

Lp. Podstawa Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary

Cena 
jednostkowa 

brutto
Ilość

Wartość 
brutto 

(kol. 5x6)
1 2 3 4 5 6

1.
KNR2-01 
0312 06

Wykopanie dołów o powierzchni 
dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 
m (kat. gruntu III) nadmiar ziemi 
należy wywieść i zutylizować na 
legalnym wysypisku

Dół 160

2.
KNR 2-31 
0704 01

Bariery ochronne stalowe Montaż 
barier typ U11a - Bariera rurowa 
ze szczeblinami, dł.150cm. 
Wysokość po zabetonowaniu H-
1100 mm MATERIAŁ: stal 
ZABEZPIECZENIE: cynkowanie 
ogniowe, lakierowane proszkowo 
MONTAŻ: zabetonowanie w 
podłożu na ql. 50cm

mb 120

3.
KNR 2-02 
020301

Zabetonowanie barier m3 7.2

Łączna wartość brutto:

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia 
oferty.
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3. Oświadczam, że w stosunku do wykonawcy/któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia nie zachodzi żadna z podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 7 
ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych 
określone w rozporządzeniu 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 (RODO) oraz w ustawie z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie 
oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO 
a nadto, że  w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku 
(Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, 
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO. 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko Data Podpis
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Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego 

postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca 
w imieniu Gminy Miasta Gdańska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel 
Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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;

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO;

8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania 
posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym 

że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego 
postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może 
naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,

− 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 którakolwiek 
z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania 
nie przysługuje:
− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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