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………………………………………….……… 
/Pieczęć nagłówkowa Zamawiającego/ 

 
Nr sprawy: ZSL. 2251-1/20 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na roboty budowlane pn:  

„Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie ZSL w Biłgoraju” 
 

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, postępowanie nie 
podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8). 

 
 
 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa: ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH 
Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Polna 3 
Nr telefonu: /84/ 688-07-97 
Nr faxu: /84/ 686-74-86 
Adres e-mail: sekretariat@zslbilgoraj.pl 
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 

 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej na 

terenie ZSL w Biłgoraju, ul. Polna 3, w tym: wykonanie robót budowlanych objętych 
projektem budowlanym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów 
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, wszelkie prace porządkowe wraz  
z wywozem nieczystości powstałych w trakcie wykonywania robót.  
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany,  
przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
stanowiące załączniki nr 5,6,7 do niniejszej specyfikacji. 

2.2 Zamawiający zaleca dokonanie wizji obiektu przed przystąpieniem do przygotowania 
oferty. 

 
2.3 Wymagania dotyczące robót: 

1) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi 
normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż. oraz 
zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. Szczegółowe wymagania w zakresie 
poszczególnych norm znajdują się w projekcie budowlanym.  

2) Wszystkie roboty należy prowadzić ze zwróceniem szczególnej uwagi                                    
na bezpieczeństwo użytkowników obiektu. W trakcie robót obiekt należy na bieżąco 
utrzymywać w stanie uporządkowanym. 
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3) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej oraz 
niniejszej siwz. 

4) Po wykonaniu robót, należy wykonać kamerowanie wykonanej sieci oraz sporządzić 
pełną dokumentację z inspekcji telewizyjnej w wersji papierowej i elektronicznej  
na płycie CD. 

 
2.4 Wymagania dotyczące materiałów: 

1) Użyte materiały muszą być w I gatunku jakościowym, posiadać odpowiednie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, obiektach użyteczności publicznej                   
i zapewniające wytrzymałość eksploatacyjną oraz zgodne z wymaganiami projektu. 

2) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wymagane, aktualne Aprobaty 
Techniczne i/lub Certyfikaty Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów  
i urządzeń – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wszelkie urządzenia 
oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym – zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 

2.5 Wymagania stawiane wykonawcy: 
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia. 
2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                    

i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 
3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i zasad bhp i p.poż. 

we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, 
zgodnie z przepisami. 

4) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako 
staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego 
zamówienia. 

5) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
Zamawiającego z kierownikiem budowy. 

6) Wykonawca zapewni stały nadzór kierownika budowy nad prowadzonymi robotami.  
7) Wykonawca, z chwilą przejęcia terenu robót staje się posiadaczem i wytwórcą 

odpadów,  
z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797,  
ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.  
z 2020r., poz.1219, ze zm.). 

8) Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia szkód, w przypadku 
dopuszczenia do uszkodzeń podczas wykonywania robót objętych przedmiotem 
zamówienia. 

9) Inne wymagania wynikające z przepisów prawa. 
 

2.6 Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty      
                    ziemne 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  
                    do odprowadzania ścieków 

 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
 

2.7   Inne ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
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3. TERMINY 
3.1 Termin wykonania całości prac objętych przedmiotem zamówienia – do dnia 21.12.2020r.                             
3.2 Termin związania ofertą wynosi 14 dni. 

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA 
 
4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,                         

o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
3) zdolności technicznej i zawodowej:  

- wymagane dysponowanie co najmniej jedną osoba posiadającą uprawnienia  
do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej,  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- wymagane doświadczenie wykonawcy w realizacji robót budowlanych o zakresie 
zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia. 
 

4.2 Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania minimalnych warunków udziału  
w postępowaniu, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie                                   
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej 
siwz. 

2) dokumenty potwierdzające dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane, w zakresie opisanym w pkt 4.1.3), która obejmie funkcję 
kierownika robót: 
- oświadczenie o objęciu obowiązków kierownika budowy wraz z  kopią uprawnień 
budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby inżynierów 
budownictwa (poświadczone za zgodność z oryginałem), 
- dokument potwierdzający podstawę dysponowania tą osobą na potrzeby realizacji 
zamówienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub na podstawie 
zobowiązania innych podmiotów); 

3) dokument potwierdzający należyte wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej 
polegającej na wykonywaniu robót w zakresie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,  
w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie – ze wskazaniem zakresu robót, terminu i miejsca ich realizacji, wartości 
robót oraz danych adresowych zleceniodawców. 

 
4.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania                              

o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 
zamawiający wymaga przedłożenia: 
 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,                       

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik  Nr 3 do niniejszej siwz. 

 
 

5 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
5.1 Wymagania podstawowe. 

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Ofertę należy złożyć w formie 
pisemnej.  
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2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej siwz. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  
4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 
 

5.2 Zawartość oferty. 
1) Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1              

do niniejszej siwz, do której należy dołączyć: 
a) dokumenty wymienione w pkt 4.1 - 4.3 niniejszej siwz,  potwierdzające  

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw                                 
do wykluczenia z postępowania; 

b) dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, zgodnie z kryteriami określonymi  
w pkt 8 siwz,  potwierdzające posiadanie kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego kierownika budowy wskazanego w formularzu oferty.   

 
2)   Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością  

wszystkich dokumentów składających się na SIWZ. 
 

5.3 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 
Imię i nazwisko: Elżbieta Studnicka, Tel. /84/ 688-07-97 
 

 

6   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
6.1 Miejsce, termin i sposób złożenia ofert. 

1) Oferty należy składać do dnia 04 listopada 2020r. do godz. 10:00                                              
w siedzibie Zamawiającego, parter, pokój nr 2, Sekretariat. 
 

2) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem                     
do terminu otwarcia ofert.  Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana              
do Zamawiającego oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz 
oznaczona w sposób  następujący: 

   Oferta na roboty budowlane pn: 
„Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ZSL w Biłgoraju” 

 
nie otwierać przed 04 listopada 2020r. godz. 10:15 

 
6.2 Miejsce, termin i tryb  otwarcia ofert. 

1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04 listopada 2020r. o godz. 10:15                       
w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 32, I piętro. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 
3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający, po otwarciu każdej z ofert, ogłosi obecnym: 

a) nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 
b) informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 

4) Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im informację z otwarcia ofert. 

 
 

7 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
7.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością                 

do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 
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siwz oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty 
pośrednie oraz zysk. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, 
ubezpieczenia, opłaty, element ryzyka obejmujący wszystkie okoliczności mogące mieć 
wpływ na wykonanie zamówienia,  itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT. 

7.2 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty – załącznik Nr 1 do niniejszej 
siwz. 

7.3 Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ                
na wycenę zamówienia. 

7.4 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty,  
rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację  
zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego  
jakichkolwiek przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

7.5 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację  niniejszego zamówienia, określone zostały                
we wzorze umowy stanowiącym załącznik  Nr 4 do niniejszej siwz. 
 
 

8 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY  

 
8.1 Kryteria oceny ofert.  

  
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria: 

a) cena – waga 60 %   
b) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – waga 

20% 
c) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – waga 10% 
d) okres realizacji przedmiotu zamówienia – waga 10%  

2) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego                 

z niniejszego postępowania, 
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
 

8.2 Sposób wyboru oferty. 
 

1) Zamawiający, spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki 
udziału w postępowaniu oraz nie podlegających wykluczeniu z postępowania. 

2) Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą ilością zdobytych punktów, obliczoną 
zgodnie z kryteriami oceny ofert, w następujący sposób: 
 
a) cena – waga 60 % /max. 60 pkt/ 

Sposób oceny: 
             Najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

            Liczba punktów =    ------------------------------------------------------------------------ x 60  
                                                                          Cena brutto oferty badanej 

  
b) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  

– waga 20%  /max. 20 pkt/ 
Sposób oceny: 
Posiadanie, przez osobę wyznaczoną na kierownika budowy, uprawnień do:  
- kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności 
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych                                
i kanalizacyjnych – 20pkt; 
- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy  i robót w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych, w zakresie ograniczonym – 10 pkt; 
 
Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
przez tę osobę uprawnień, poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. Ponadto należy złożyć oświadczenie potwierdzające wyznaczenie 
tej osoby na funkcję kierownika robót, do realizacji przedmiotu zamówienia, 
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (np.: umowa  
o pracę, umowa zlecenie, zaświadczenie itp.); 
 

c) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – waga 10% 
/max. 10 pkt/ 
Sposób oceny: 
Posiadanie przez kierownika budowy, doświadczenia w nadzorowaniu lub 
kierowaniu robotami budowlanymi, w okresie ostatnich trzech lat: 
- co najmniej 3 robót – 10 pkt, 
- co najmniej 2 robót – 5 pkt, 
- brak doświadczenia lub 1 robota – 0 pkt. 
Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę, potwierdzających należyte nadzorowanie i/lub 
kierowanie, przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, 
robotami budowlanymi (np: protokół odbioru, zaświadczenie wystawione 
przez pracodawcę lub zleceniodawcę robót, itp.)  
 

d) Okres realizacji przedmiotu umowy – waga 10% /max. 10 pkt/ 
Sposób oceny: 
Proponowany okres realizacji licząc od dnia podpisania umowy: 
- 4 tygodnie – 10 pkt 
- 5 tygodni – 5 pkt 
- 6 tygodni – 0 pkt 
 

3) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  
ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą łączną ilość punktów, 
Zamawiający dokona wybory tej oferty, która będzie zawierała niższą cenę brutto 
oferty, a jeżeli ceny brutto będą takie same, to w następnej kolejności weźmie pod 
uwagę kolejno punkty zdobyte w pozostałych kryteriach: kwalifikacje kierownika 
budowy, doświadczenie w nadzorowaniu robót, krótszy termin realizacji.  

4) Jeżeli wybór nadal nie będzie możliwy, Zamawiający wezwie tych Wykonawców  
do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach 

 
 

9 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE                            
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
9.1   Umowa, wg załączonego projektu, zostanie zawarta w formie pisemnej, niezwłocznie  

po wybraniu oferty. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie 
wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy. 
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9.2   Zamawiający, przed zapłatą należności będzie żądał udokumentowania przez wykonawcę 
całkowitego rozliczenia należności z podwykonawcą, wynikających z realizacji 
powierzonych robót. 

9.3   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy 
na warunkach określonych we wzorze umowy dołączonym w formie załącznika  
do niniejszej siwz. 

9.4  Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp Umowa w sprawie zamówienia publicznego: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie, 
5) jest zawarta na okres wskazany w pkt. 3 niniejszej siwz, 
6) podlega unieważnieniu, zgodnie z treścią art. 140 ustawy Pzp w części wykraczającej 

poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej siwz. 
 

9.5    Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy 
najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

 

1) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  
że Wykonawca jest ubezpieczony z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  
ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich 
powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów 
mechanicznych, , na kwotę nie mniejszą niż 50000,00 zł - obowiązującą przez cały 
okres prowadzenia robót.  

2) Uproszczony kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót, 
składającymi się na cenę oferty. 

 
9.6    Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia Publicznego, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, 
nie później jednak niż przed terminem związania ofertą. 
 

 

10. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 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: 

10.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju,  
ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 07 97 ; 

10.2 Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju można 
kontaktować się pod adresem email: iodo@zslbilgoraj.pl 

10.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie danego zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybach przewidywanych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, 
dalej „ustawa Pzp”; 

10.4 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 PZP; 
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10.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP  oraz 
zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

10.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

10.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10.8 Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
3) 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***; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

10.9 Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

            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. 

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
Wykaz załączników do SIWZ: 

1. Formularz oferty, 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków, 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
4. Wzór umowy, 
5. Projekt budowlany, 
6. Przedmiar robót, 
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
Biłgoraj, dnia 27.10.2020r. 

ZATWIERDZIŁ 
 

         Dyrektor  
Zespołu Szkół Leśnych 

          w Biłgoraju    
      
        (-) mgr inż. Barbara Serafin            

 


