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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370039-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołajki: Komputery przenośne
2018/S 162-370039
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
NIP 845-198-57-00 REGON 361222985
Kolejowa 6
Mikołajki
11-730
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Czacharowski
Tel.: +48 608411847
E-mail: biurowjm2020@gmail.com
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: www.7cudowmazur.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.7cudowmazur.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: stowarzyszenie

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność pozostałych oragnizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

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

Nazwa:
Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do szkół: Gmina Giżycko - SP Bystry i SP Wilkasy,
Powiat Mrągowski – SP ZOS „BAZA” Mrągowo i I LO oraz Powiat - Giżycki II LO
Numer referencyjny: WJM.271.15.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
30213100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego,
oprogramowania, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących znajdujących
się na terenie Gminy Giżycko (SP Bystry i SP Wilkasy), Powiatu Mrągowskiego (SP w Zespole OświatowoSportowym „Baza” w Mrągowie oraz I LO w Mrągowie) i Powiatu Giżyckiego (II LO w Giżycku). Zamówienie
obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego
wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem; dostawa, instalacja i konfiguracja niezbędnych pomocy
naukowych; dostawa, montaż i instalacja szafek na laptopy do Szkoły Podstawowej w Bystrym.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Giżycko, 11-500 Giżycko, Szkoła Podstawowa w Bystrym, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych urządzeń:
1. Mobilne komputery dla ucznia z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz
pakietem oprogramowania 13 szt.
2. Mobilne komputery dla nauczycieli z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą
oraz pakietem oprogramowania 10 szt.
3. Oprogramowanie antywirusowe do komputerów dla ucznia i nauczyciela 23 szt.
4. Szafki do transport komputerów 1 szt.
5. Nagłośnienie do sprzętu multimedialnego 1 szt.
6. Wyposażenie dodatkowe(okablowanie, rutery, złączki, itp) łącznie dla całej szkoły 1 kpl
7. Rzutnik multimedialny 4 szt.
8. Tablica interaktywna 4 szt.
9. Projektor do tablicy interaktywnej 4 szt.
10. Kamera cyfrowa 1 szt.
11. Drukarka 3D – urządzenie umożliwiające przestrzenne
Drukowanie trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu 1 szt.
12. Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku 1 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60 %
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWM.02.02.01-28-0120/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości – 1 500 PLN, (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych) do dnia składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem; dostawa, instalacja i konfiguracja niezbędnych pomocy
naukowych; dostawa, montaż i instalacja szafek na laptopy do Szkoły Podstawowej w Wilkasach.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Giżycko, 11-500 Giżycko, Szkoła Podstawowa w Wilkasach, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych urządzeń:
1. Mobilne komputery dla ucznia z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz
pakietem oprogramowania 24 szt.
2. Mobilne komputery dla nauczycieli z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą
oraz pakietem oprogramowania 17 szt.
3. Oprogramowanie antywirusowe do komputerów dla ucznia i nauczyciela 41 szt.
4. Szafki do transport komputerów 1 szt.
5. Nagłośnienie do sprzętu multimedialnego 2 szt.
6. Wyposażenie dodatkowe (okablowanie, rutery, złączki, itp) łącznie dla całej szkoły 1 kpl
7. Rzutnik multimedialny 4 szt.
8. Tablica interaktywna 4 szt.
9. Projektor do tablicy interaktywnej 4 szt.
10. Kamera cyfrowa 1 szt.
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11. Drukarka 3D – urządzenie umożliwiające przestrzenne drukowanie trójwymiarowych fizycznych obiektów na
podstawie komputerowego modelu 1 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWM.02.02.01-28-0121/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości – 1 500 PLN, (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych) do dnia składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem; dostawa, instalacja i konfiguracja niezbędnych pomocy
naukowych; dostawa, montaż i instalacja szafek na laptopy do Szkoły Podstawowej w ZOS BAZA Mrągowo.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Mrągowo, 11-709 Mrągowo Szkoła Podstawowa „Baza” Mrągowo

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych urządzeń:
1. Mobilne komputery dla ucznia z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz
pakietem oprogramowania 25 szt.
2. Mobilne komputery dla nauczycieli z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą
oraz pakietem oprogramowania 13 szt.
3. Oprogramowanie antywirusowe do komputerów dla ucznia i nauczyciela 38 szt.
4. Szafki do transport komputerów 1 szt.
5. Nagłośnienie do sprzętu multimedialnego 1 szt.
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6. Wyposażenie dodatkowe(okablowanie, rutery, złączki, itp) łącznie dla całej szkoły 1 kpl
7. Rzutnik multimedialny 1 szt.
8. Tablica interaktywna 2 szt.
9. Projektor do tablicy interaktywnej 2 szt.
10. Drukarka 3D – urządzenie umożliwiające przestrzenne drukowanie trójwymiarowych fizycznych obiektów na
podstawie komputerowego modelu 1 szt.
11. Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku 1 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWM.02.02.01-28-0122/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości – 1 500 PLN, (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych) do dnia składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem; dostawa, instalacja i konfiguracja niezbędnych pomocy
naukowych; dostawa, montaż i instalacja szafek na laptopy do I LO w Mrągowie
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Mrągowo, 11-700 Mrągowo, I LO Mrągowo, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych urządzeń:
1. Mobilne komputery dla ucznia z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz
pakietem oprogramowania 25 szt.
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2. Mobilne komputery dla nauczycieli z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą
oraz pakietem oprogramowania 18 szt.
3. Oprogramowanie antywirusowe do komputerów dla ucznia i nauczyciela 43 szt.
4. Szafki do transport komputerów 1 szt.
5. Nagłośnienie do sprzętu multimedialnego 1 szt.
6. Wyposażenie dodatkowe(okablowanie, rutery, złączki, itp) łącznie dla całej szkoły 1 kpl
7. Tablica interaktywna 1 szt.
8. Projektor do tablicy interaktywnej 1 szt
9. Drukarka 3D – urządzenie umożliwiające przestrzenne drukowanie trójwymiarowych fizycznych obiektów na
podstawie komputerowego modelu 1 szt.
10. Oprogramowanie do grafiki 3D 25 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWM.02.02.01-28-0123/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości – 1 500 PLN, (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych) do dnia składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem; dostawa, instalacja i konfiguracja niezbędnych pomocy
naukowych; dostawa, montaż i instalacja szafek na laptopy do II LO w Giżycku
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Giżycko, 11-500 Giżycko, II LO w Giżycku, POLSKA.
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych urządzeń:
1. Mobilne komputery dla ucznia z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz
pakietem oprogramowania 30 szt.
2. Mobilne komputery dla nauczycieli z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą
oraz pakietem oprogramowania 16 szt.
3. Oprogramowanie antywirusowe do komputerów dla ucznia i nauczyciela 46 szt.
4. Szafki do transport komputerów 1 szt.
5. Nagłośnienie do sprzętu multimedialnego 1 szt.
6. Wyposażenie dodatkowe (okablowanie, rutery, złączki, itp) łącznie dla całej szkoły 1 kpl
7. Rzutnik multimedialny 3 szt.
8. Tablica interaktywna 2 szt.
9. Projektor do tablicy interaktywnej 2 szt.
10. Kamera cyfrowa 1 szt.
11. Wizualizer 1 szt.
12. Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku 1 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWM.02.02.01-28-0124/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości – 1 500 PLN, (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych) do dnia składania ofert.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w każdej z części, że w okresie ostatnich 3 (trzech)
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zrealizował co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego lub
multimedialnego, o wartości nie mniejszej niż 80 tys. zł brutto (a w przypadku, gdy wartość umowy została
określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa
NBP i obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu).
Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 1b JEDZ
c.2. W przypadku składania oferty na kilka części należy wykazać spełnienie warunków dla każdej części
oddzielnie, ale można wykazać tę samą dostawę.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zam. przewiduje możliwość zm. umowy: w przypadku: zm. term. realizacji umowy w przypadku działania siły
wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na term. prac; wystąpienia oczywistych
omyłek pisarskich i rach. w treści umowy; zm. podwykonawców usług w przypadku wystąpienia o zmianę na
wniosek Zam. lub Wyk. po uzyskaniu zgodny Zam.; w przypadku urzędowej zm. stawki VAT; zmian nazwy,
siedziby stron umowy, nr kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; istotnej zm. okoliczności
powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publ., czego nie można
było przewidzieć w chwili jego zawarcia; zm. wysokości wynagr. w związku ze zm. zakresu przedmiotu
zamówienia, w tym rezygnacji z części zamówienia; Zm. zaoferowanych w ofercie urządzeń w przypadku braku
ich dostępności na rynku, z zastrzeżeniem że nowe proponowane urządzenia będą posiadały parametry nie
gorsze niż zaoferowana w ofercie a wysokość wynagrodzenia nie ulegnie zmianie

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2018
Czas lokalny: 11:00
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IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/12/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2018
Czas lokalny: 11:20
Miejsce:
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ul Kolejowa 6; 11-730 Mikołajki, POLSKA.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest Stowarzyszenie
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020; ul. Kolejowa 6;11-730 Mikołajki;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jest Pan Paweł
Czacharowski, biurowjm2020@gmail.com
3. Dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego WJM. 271.15.2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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 przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób
wskazanych w ofercie 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;
7. w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) 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;
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) 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.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-677
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-677
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
– jeżeli zostały przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób
W przypadku skarżenia treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ. Zgodnie z art 182 ust. 2 Pzp odwołanie
takie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-677
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.odwolania.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/08/2018
S162
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 11

Dz.U./S S162
24/08/2018
370039-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11 / 11

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 11

22/08/2018

24/08/2018
S162
https://ted.europa.eu/
TED

