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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza 
do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Roboty remontowe wykonywane w 2022 roku 
w  trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach: użyteczności publicznej, oświaty 
i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo – wychowawczych, kultury i sztuki, kultury 
fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska – w branży sanitarnej.

Przy sporządzaniu Oferty należy uwzględnić cały zakres zamówienia, określony w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (wraz z załącznikami) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz poniższe wytyczne: 

I. TERMIN REALIZACJI:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do 31.12.2022 r. lub do 
wyczerpania limitu zamówienia. 
Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy 159 000,00 zł 
brutto.

II. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali   
w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania w następujących specjalnościach:

a) Kierownik budowy, posiadający uprawnieninia budowlane w branży sanitarnej, w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

III. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:

1. W wynagrodzeniu ryczałtowym 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 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

Zamawiający informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez 
Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie II Zaproszenia 
do złożenia oferty. 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, do 
zawarcia umowy w siedzibie DRMG.  W przypadku niestawienia 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. 
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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.

Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać 
na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 18.10.2022 r. 

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

Krzysztof Małkowski
    Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie: 14-10-2022

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

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty remontowe wykonywane w 2022 r. w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi 
w placówkach: użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, 

opiekuńczo – wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie 
miasta Gdańska- w branży sanitarnej.

1. Przedmiot zamówienia
Roboty remontowe wykonywane w 2022 roku w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi 
w placówkach: użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo 
– wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska –
 w branży sanitarnej.

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje między innymi:
1) Instalacja centralnego ogrzewania:  usuwanie wycieków; odpowietrzaniei regulacja; wymiana 

grzejników i zaworów; lokalizacja wycieków;  zatrzymanie i uruchomienie pracy instalacji i węzłów 
cieplnych; kontakty z GPEC; kontakty z serwisantami kotłowni, naprawa kotłów i urządzeń 
kotłowni olejowych i gazowych; roboty spawalnicze; wymiana i naprawa izolacji cieplnej; wymiana 
rurociągów.

2) Instalacja wodociągowa: usuwanie wycieków, wymiana rurociągów, zaworów i baterii; wymiana 
hydrantów wewnętrznych; wymiana i naprawa izolacji; badanie i sprawdzenie wydajności 
hydrantów; próby szczelności instalacji; dezynfekcja instalacji.

3) Sieć wodociągowa na terenie obiektów: wymiana rurociągów zewnętrznych; wymiana i naprawa 
hydrantów zewnętrznych; roboty ziemne; porządkowanie terenu po robotach ziemnych; próby 
szczelności instalacji; dezynfekcja instalacji.

4) Instalacja kanalizacyjna: usuwanie wycieków; wymiana rurociągów; wymiana urządzeń 
sanitarnych; przeczyszczenia kanalizacji.

5) Instalacja kanalizacji deszczowej wewnątrz budynków: czyszczenie przewodów, wymiana 
i naprawa rurociągów.

6) Kanalizacja sanitarna zewnętrzna: roboty ziemne; wymiana rurociągów zewnętrznych; wymiana 
i naprawa studni; czyszczenia rurociągów i studni kanalizacji; wymiana włazów;  wykonywanie 
monitoringu rurociągów.

7) Kanalizacja deszczowa zewnętrzna: roboty ziemne; wymiana rurociągów zewnętrznych; wymiana 
naprawa studni; czyszczenia rurociągów i studni kanalizacji; wymiana włazów;  wykonywanie 
monitoringu rurociągów.

8) Instalacja wentylacji: naprawa central wentylacyjnych; wymiana kanałów; wymiana uszkodzonych 
central i nagrzewnic; regulacja wydajności; naprawa automatyki wentylacji mechanicznej.

9) Drobne roboty budowlane towarzyszące robotom instalacyjnym: naprawa ścian układanie 
glazury, terakoty i innych elementów wykończenia wnętrz po wykonanych robotach 
instalacyjnych.

10) W razie konieczności kontakty z gestorami wody, ciepła i gazu, z serwisantami kotłów i urządzeń 
wentylacyjnych itp.

3. Warunki prowadzenia robót
1) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia awarii natychmiast po zgłoszeniu przez 

inspektora nadzoru Zamawiającego.
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2) Przystąpienie do robót zostanie potwierdzone protokołem wprowadzenia spisanym przy udziale 
inspektora nadzoru Zamawiającego, użytkownika obiektu i Wykonawców.

3) Protokółem wprowadzenia ustalony zostanie jednocześnie zakres rzeczowy robót i termin ich 
wykonania.

4) Przy usunięciu awarii instalacji gazowej podpisanie protokołu odbioru końcowego robót 
uwarunkowane jest wykonaniem pozytywnych  prób technicznych szczelności instalacji gazowej  
i pomalowaniem instalacji w kolorze żółtym . Z prowadzonych prób szczelności należy spisać 
protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków technicznych. 

5) Z uwagi na konieczność wykonywania robót w  czynnych obiektach, Wykonawca zobowiązany jest 
do zminimalizowania, w uzgodnieniu z Dyrekcją obiektu, uciążliwości usuwania awarii lub 
prowadzenia robót naprawczych.

6) Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne np. COVID-19 wszystkie roboty prowadzone 
w czynnej placówce edukacyjnej muszą być ściśle uzgodnione z Dyrekcja obiektu  oraz 
Inspektorem Nadzoru. Roboty musza być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa, higieny i ograniczeń związanych z walką z epidemią. Jednocześnie prace należy 
prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie placówki ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników (personelu, pensjonariuszy i osób postronnych). 
W związku z tym technologię i harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z Dyrekcja 
obiektu i Inspektorem Nadzoru. 

7) Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu robót objętych zamówieniem przestrzegać 
przepisów bhp i p.poż. w stosunku do swoich pracowników jaki osób korzystających z obiektu.

8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
osób przebywających w budynku i nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu.

9) Wykonawca zobowiązany jest odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez 
ogrodzenie, oznakowanie, zamknięcie. 

10) Pracownicy zatrudnieni przy usuwaniu awarii winni posiadać (umieszczone w widocznym miejscu) 
imienne identyfikatory z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy. 

11) Zanieczyszczoną ziemię, odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko 
i uzyskać potwierdzenie utylizacji 

12) Urządzenie placu budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt. 
13) Zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną Wykonawca zrealizuje na swój koszt z miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego.
14) 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.

15) 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.
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4. Sposób obliczenia ceny.
1. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie składniki kalkulacyjne do wyliczenia ceny oferty oraz 

sporządzenia kalkulacji szczegółowych: stawkę jednej roboczogodziny (rbg) w złotych, narzut kosztów 
pośrednich (KP) od R, S – w % oraz zysk od R, S, Kp – w %.
Stawka za jedną roboczogodzinę wskazana w ofercie wykonawcy nie może być niższa niż minimalna 
stawka godzinowa ustalona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. 
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2022 r. Obecnie obowiązująca stawka minimalna wynosi 19,70 zł brutto.
W przypadku wskazania w ofercie stawki za jedną roboczogodzinę niższej od 19,70 zł, zamawiający 
dokona poprawienia wskazanej stawki na obowiązującą stawkę minimalną na podstawie art. 223 ust. 
2 pkt 3 w zw. z art. 266 ustawy.

2. Dla potrzeb porównania i oceny ofert powyższe dane należy w ofercie podstawić do wzoru 
wskazanego we wzorze oferty i obliczyć cenę oferty za założoną przez zamawiającego ilość 
roboczogodzin. Następnie do obliczonej ceny za założoną przez zamawiającego dla potrzeb 
porównania i oceny ofert ilość roboczogodzin należy dodać założoną przez zamawiającego dla 
potrzeb porównania i oceny ofert cenę za materiały oraz pracę sprzętu. Następnie do otrzymanej 
wartości należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%. Wynik będzie stanowił cenę ofertową (wartość 
brutto) wykonawcy.
Założone przez zamawiającego ilości roboczogodzin oraz ceny za materiały oraz pracę sprzętu służą 
wyłącznie obliczeniu ceny oferty i porównaniu oraz ocenie złożonych ofert.
Rozliczenie z wykonawcą nastąpi z uwzględnieniem stawek podatku VAT wynikających 
z obowiązujących przepisów. Przyjęta w ofercie wykonawcy stawka podatku VAT w wysokości 23% 
służy wyłącznie porównaniu i ocenie złożonych ofert.

3. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie 
kosztorysowe. Rozliczenie za wykonane roboty awaryjne będzie ustalane na podstawie ilości 
rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, w oparciu o podane w ofercie wykonawcy składniki 
kalkulacyjne:
- stawka jednej roboczogodziny w złotych (rbg),
- narzut kosztów pośrednich od R, S - w % (kp),
- zysk od R, S, Kp – w %
oraz cen materiałów i pracy sprzętu, ustalonych zgodnie z pkt 5 poniżej

4. Ceny pracy sprzętu i  materiałów (wraz z kosztami zakupu) nie mogą przekraczać poziomu średnich 
cen krajowych dla danego okresu realizacji według następującego pierwszeństwa: 
1) SEKOCENBUD (ceny średnie z kosztami zakupu – Dział A) i ceny producentów – Dział B); 
2) ORGBUD (ceny średnie z kosztami zakupu i faktury zakupu (w przypadku braku cen w cennikach 
Sekocenbud oraz Orgbud. Wykonawca wskaże właściwy cennik dla danego kosztorysu 
z uwzględnieniem podanego powyżej pierwszeństwa. Podatek od towarów i usług (VAT) będzie 
naliczany według obowiązujących stawek

5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, 
zgodnie z pkt 1 i 3 powyżej, a określenie w umowie maksymalnej wartości nie może (w razie 
mniejszych potrzeb zamawiającego) być podstawą roszczeń ze strony wykonawcy.
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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.: Roboty remontowe wykonywane w 2022 roku w trybie awaryjnym wraz 
z robotami naprawczymi w placówkach: użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, wychowania 
pozaszkolnego, opiekuńczo – wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia 
na terenie miasta Gdańska – w branży sanitarnej.

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących 
warunkach:

stawka za jedną roboczogodzinę (rbg) : ………………………… zł 

słownie: ……………………………………………………………………………….

narzut kosztów pośrednich (KP) od R, S ………………… %

słownie: ……………………………………………………………………………….

1.
Składniki kalkulacyjne do wyliczenia 
ceny oraz sporządzenia kalkulacji 
szczegółowych

zysk od R, S, Kp……………………………… %

słownie: ……………………………………………………………………………….

2.
Założona przez zamawiającego dla 
porównania i oceny ofert liczba 
roboczogodzin

1 000 rbg 

3.

Cena za założoną przez 
zamawiającego liczbę 
roboczogodzin obliczona wg wzoru 
(CR)

Wzór: CR  = rbg x (1 + Kp/100) x (1 + zysk/100) x 1 000 rbg 

Wynik obliczenia: CR  = …………………………….. zł

4.

Założona przez zamawiającego dla 
porównania i oceny ofert cena za 
materiały i pracę sprzętu

83 460,00 zł netto

5. Wartość netto:

CR  + 83 460,00
Wynik obliczenia (cena ofertowa netto)

………………………… zł netto
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6.
Kwota podatku VAT (wg stawki 
23%) …………………………… zł

7. Cena ofertowa (wartość brutto)
…………………………… zł

8. Termin wykonania zamówienia Zgodnie z  OPZ

9. Minimalny okres gwarancji jakości 12 miesięcy od dnia odbioru

2. Oświadczamy, że podane wyżej składniki kalkulacyjne do wyliczenia ceny oraz sporządzenia kalkulacji 
szczegółowych obejmują realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych w opisie przedmiotu 
zamówienia wraz z załącznikami.

3. Oświadczam, że skieruję do wykonania zamówienia niżej wymienioną osobę oraz zapewnię wzajemne 
skoordynowanie techniczne i uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności 
Posiadane uprawnienia 

1. 2. 3 4 

1. Kierownik budowy

 uprawnienia budowlane do 
projektowania w branży sanitarnej, 
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych

4. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia 
oferty.

5. 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.

6. 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. 
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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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