Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi serwisowania urządzeń - rezonansu magnetycznego
Discovery MR 750W 3.0T GEM wraz z oprzyrządowaniem oraz klatki Faradaya. Oznaczenie sprawy: DT.OT/224/01/2022.
Zamawiający - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk,
ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
- dalej zwane „IWZ”

1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn.zm.).
2. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii
Nauk, ul. Księcia Trojdena 4, 02 - 109 Warszawa.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowania urządzeń rezonansu

magnetycznego

Discovery

MR

750W

3.0T

GEM

wraz

z oprzyrządowaniem oraz klatki Faradaya, będących na wyposażeniu Ośrodka
Zintegrowanych Badań Strukturalnych i Czynnościowych Centralnego Układu
Nerwowego (CNS Lab) w Warszawie.
3.2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do IWZ – Opis
przedmiotu zamówienia (zgodny z Załącznikiem nr 1 do umowy).
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.4. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
CPV: 50400000 – 9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń
medycznych i precyzyjnych
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4. Termin wykonania zamówienia:
przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w IWZ.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu.
5.2.1. Wykonawca

spełni

warunek

dotyczący

zdolności

technicznej

lub

zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a)

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie serwisowania
urządzeń rezonansu magnetycznego, w tym co najmniej jedną usługę
serwisowania aparatu Discovery MR 750W 3.0T GEM oraz klatki
Faradaya, o wartości co najmniej 60 000 zł brutto w skali roku,

b)

dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie
usług:
- co najmniej 2 osobami posiadającymi autoryzowane uprawnienia
(aktualny certyfikat ze szkolenia w Polsce lub za granicą), wydane
przez wytwórcę urządzeń objętych postępowaniem, uprawniające
do wykonywania usług serwisowania (w tym przeglądów i
konserwacji) urządzeń będących przedmiotem zamówienia na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy o
wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.(Dz. U. 2010 Nr 107,
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poz. 679 ze zmianami) oraz co najmniej roczne doświadczenie w
wykonywaniu usługi serwisowania urządzeń (w tym przeglądów i
konserwacji).
5.2.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu,

w

stosownych

sytuacjach

oraz

w

odniesieniu

do

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych

lub

zawodowych

innych

podmiotów,

niezależnie

od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.2.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt
5.2.2. IWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do

osobistego wykonania odpowiedniej

części

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o
których mowa w pkt 5.2.1. IWZ.
5.2.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek
rzeczywisty

łączący

dostęp

do

wykonawcę
ich

z tymi

zasobów,

podmiotami

zamawiający

może

dokumentów, które określają w szczególności:
1)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

3

gwarantuje
żądać
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2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

4)

czy podmiot,

na

zdolnościach

którego

wykonawca

polega

w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ustanawiają

pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
5.3.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o

udzielenie

zamówienia.
5.3.3. Jeżeli

oferta

wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o

udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie
żądać

przed

zawarciem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1 IWZ, zamawiający żąda od wykonawcy
złożenia wraz z ofertą :
a)

wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
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okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy;

w

przypadku

świadczeń

okresowych

lub

ciągłych

nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert (Załącznik nr 4 do SIWZ),
b)

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 (Załącznik nr 5 do SIWZ),

6.2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną
przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych)
w dniu wszczęcia postępowania.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
7.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście,

za

pośrednictwem

posłańca,

przy

użyciu

środków

komunikacji

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
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drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
7.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a)

Ewa Piątkowska-Janko – sprawy merytoryczne (e-mail:
janko@ire.pw.edu.pl),

b) Teresa Obrębska – sprawy formalne (e-mail: tobrebska@ibib.waw.pl)
8. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Opis sposobu przygotowania ofert.
9.1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

9.2.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.

9.3.

Treść oferty musi odpowiadać treści IWZ.

9.4.

Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do IWZ.

9.5.

Ofertę

podpisuje

osoba

lub

osoby

uprawnione

do

reprezentowania

Wykonawcy.
9.6.

Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się
pełnomocnictwo.

9.7.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

9.8.

Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
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9.9.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
wykonawca.

10. Miejsce oraz termin składania ofert.
10.1.

Miejsce składania ofert:
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN,
02-109 Warszawa,

ul. Księcia

Trojdena

4

(siedziba

zamawiającego),

budynek C, parter, Recepcja (czynna całodobowo),

10.2.

Termin składania ofert:
do dnia 18 stycznia 2022 r.
Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu.
Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w postępowaniu na świadczenie usługi serwisowania
urządzeń - rezonansu magnetycznego Discovery MR 750W 3.0T GEM wraz
z oprzyrządowaniem oraz klatki Faradaya. Oznaczenie sprawy:
DT.OT/224/01/2022.
Zamawiający

dopuszcza

przesłanie

ofert

pocztą

e-mail

w

pliku

zabezpieczonym przed edycją np. PDF na adres: tobrebska@ibib.waw.pl
Zaleca się oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: „Oferta - świadczenie usługi
serwisowania urządzeń - rezonansu magnetycznego Discovery MR 750W
3.0T GEM wraz z oprzyrządowaniem oraz klatki Faradaya. Oznaczenie
sprawy: DT.OT/224/01/2022.
10.3.

Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo wycofać
ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną do
składania ofert lub zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian
musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio
oznakowane dopiskiem: „ZMIANA”.
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10.4.

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie
obcej.

10.5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w
walucie PLN.
11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) kryterium „Cena”:
a) znaczenie kryterium – 85 pkt.
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”:
(Cmin/Coferta) * Zk = Lpkt,
gdzie:
Cmin – najniższa cena,
Coferta – cena oferty ocenianej,
Zk – znaczenie kryterium „Cena” – 85 pkt.,
Lpkt – liczba uzyskanych punktów w toku oceny oferty dla kryterium „Cena”

2) kryterium „Termin diagnozowania usterki”:

a)

znaczenie kryterium – 15 pkt.

b)

opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin diagnozowania usterki”
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TD min
______

x 15 pkt = Lp

TD
gdzie:
TD min - termin diagnozowania usterki (w dniach) w ofercie z najkrótszym
terminem diagnozowania usterki,
TD - termin diagnozowania usterki w ofercie ocenianej (w dniach),
Lp - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ”Termin diagnozowania
usterki” ocenianej oferty

W Formularzu oferty (w Załączniku nr 2 do IWZ) Wykonawca podaje termin diagnozowania
usterki od 1 do 3 dni od przystąpienia do diagnozowania, po zgłoszeniu przez
Zamawiającego.

12. Formalności dopełniane po wyborze oferty.
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo do podpisania umowy, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię polisy, a w
przypadku

jej

braku

inny

dokument

potwierdzający,

że

wykonawca

jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia, co
najmniej 750 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
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13. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 3 do IWZ.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Adres strony internetowej zamawiającego.
www.ibib.waw.pl
16. Zmiana treści IWZ.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść IWZ. Dokonaną zmianę IWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano IWZ, a jeżeli IWZ są udostępniane na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
17. Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w
postępowaniu,
b) jej treść nie odpowiada treści IWZ,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innej omyłki
polegającej na niezgodności oferty z IWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści
oferty,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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18. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania
o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
19. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
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), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
1.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10
rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich
wniesienie.

2.

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

3.

Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18
ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
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4.

W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia
2016/679.

5.

Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6
Pzp, stosuje się odpowiednio.

6.

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art.
15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia.

7.

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o
którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

8.

W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby
fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca
przedkłada

celem

wykazania

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i
potwierdzenia

wymogów

zamawiającego

dotyczących

wykonania

przedmiotu zamówienia.
9.

W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych
osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja
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2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
rozporządzenia 2016/679.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający
informuje, że:
1)

administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający
- Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza
Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel.
22 659 91 43, www.ibib.waw.pl ,

2)

Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@ibib.waw.pl (Pani
Karolina Migalska – Musiał,

3)

dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie
usługi serwisowania urządzeń - rezonansu magnetycznego Discovery
MR 750W 3.0T GEM wraz z oprzyrządowaniem oraz klatki Faradaya.
Oznaczenie sprawy: DT.OT/224/01/2022.

4)

w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
rozporządzenia 2016/679;

5)

osoba fizyczna posiada:
a)

na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do
danych osobowych jej dotyczących;

b)

na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do
sprostowania swoich danych osobowych;

c)

na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679;

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia
2016/679;
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6)

osobie fizycznej nie przysługuje:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679
prawo do usunięcia danych osobowych;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20 rozporządzenia 2016/679;

c)

na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1
lit. c rozporządzenia 2016/679.

11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków
wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z
art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający
z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których
dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba
że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne
wynikające

z

rozporządzenia

2016/679

oraz

ochrony

prawnie

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w
związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w
postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w
zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.
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20. Załączniki do IWZ:
Załącznik nr 1 do IWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 do IWZ – Formularz oferty,
Załącznik nr 3 do IWZ – Wzór umowy,
Załącznik nr 4 do IWZ – Wykaz usług,
Załącznik nr 5 do IWZ – Wykaz osób

Treść IWZ wraz z załącznikami zatwierdzam:
Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Ładyżyński
Date / Data: 2022………………………………………………….
01-10 09:30

Zastępca Dyrektora ds.projektów zewnętrznych
Dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. IBIB PAN
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