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(pieczeé Zamawiajqcego)

SZ. ZPU.3.2811.8-2.2020.ER

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy: SZ.ZPU.2811.243.2020
1.

Zamawiajacy: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa

Zarzad Zlewni w Stargardzie
ul. Gdaniska 4, 73-110 Stargard

Tel. 91577 09 66
NIP: 527-282-56-16, Regon: 368302575
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w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o wartosci_nie wiekszej niz 30 000 euro, zaprasza
do ztozenia oferty na wykonanie zadania pn.: ,,Pilne prace utrzymaniowe na watach

przeciwpowodziowych (naprawy szk6d wyrzadzonych przez dzikie zwierzeta) na obszarze
dziatania Zarzadu Zlewni w Stargardzie”.
Termin realizacji zamdéwienia: do dnia 15.12.2020r.
Osoba wskazana do kontaktu: Nadzér Wodny w Goleniowie Bogustaw Dwornik, tel. 91418 28 12.
Kryteria wyboru ofert: cena oferty brutto — 100 %.
Zakres zaméwienia — Opis przedmiotu zaméwienia:
— usuniecie drzew powalonych powodujacych rozmywanie i zrywanie skarpy odwodnej
i korpusu watu,
— wykoszeniu i wygrabieniu porostéw gestych twardych ze skarp i korpusu watu,
— podgarniecie tyzkqa koparki ziemi rozbuchtowanej przez dziki, skarpy odwodnej
i odpowietrznej watu,
— mechaniczne usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia przekopdéwi nor bobra,
— zakup i dowéz piasku gliniastego do uzupetnienia ubytkéw w skarpach i korpusie watu,
—

wbudowaniu w miejscach uszkodzen ziemi i piasku z plantowaniem oraz z zageszczeniem

ubijakami recznymi,
— wykonanie materacy gabionowych z wypetnieniem kamieniem hydrotechnicznym,
— zakup i montaz klapy samoczynnej na wylocie przewodu rurowego przepustu watowego.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla Przedmiar stanowigcy zatacznik do niniejszego
Zapytania ofertowego.
Wymagania, jakie powinni spetniaé wykonawcy zamdwienia w zakresie dokumentow
i o$wiadczen (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja wykluczeniu.
Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia powinien ztozy¢:
a) odpis z wiasciwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajaq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
b) oSwiadczenie zawarte w pkt 4 formularza oferty.
Wz6r umowystanowi zatacznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego

wniesienia (jezeli wymagane): nie dotyczy.
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Warunki gwarancji: 6 miesiecy.

10. Opis sposobu obliczenia ceny: za najkorzystniejszq oferte zostanie uznana oferta z najnizszq
cena.
11. Sposob przygotowania ofertyi jej zawartos¢:
Przedstawienie oferty cenowej wg zataczonego przedmiaru (ze wskazaniem cen jednostkowych
do kazdej pozycji) nalezy sporzqdzié w jezyku polskim.
12:, Dopuszczalnosé negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
13. Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie w formie elektronicznej,
za posrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej ,,Platforma’) pod adresem
https://przetargi.wody.gov.pl.
Korzystanie z Platformy jest nieodptatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje sie pod
adresem https://przetargi.wody.gov.p! w zaktadce: Instrukcja dla Wykonawcow.
Oferte oraz dokumenty lub oswiadczenia skladane razem z oferta nalezy ztozyé
za posrednictwem Platformy do dnia 26.10.2020r. do godziny 10:00.
Celem ztozenia oferty oraz dokumentow lub oswiadczen sktadanych razem z oferta Wykonawca
korzysta z opcji ,,Zgtos udziat w postepowaniu”, a nastepnie wypetnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza wtasciwe opcje oraz zatgcza pliki, w szczegdlnosci pliki Formularza oferty, oswiadczen,
dokumentéw. Zamawiajacy zaleca aby poszczegolne pliki bylty opatrywane nazwa umoiliwiajaca
ich identyfikacje, np. ,oferta”, itd.

Szczegdtowy sposob ztozenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostepna na Platformie. Ofert
oraz dokumentow lub oswiadczen sktadanych razem z oferta nie nalezy szyfrowa¢ — zafaczone
pliki sq automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do uptywu terminu

sktadania ofert sq one niewidoczne zaréwno dla Zamawiajacego, jak i dla innych Wykonawcow.
Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ oferte za posrednictwem
funkcji , Wycofaj oferte”. Sposéb wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji oferenta dostepnej
na Platformie.
Wykonawca moze przed uplywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ oferte za posrednictwem
funkcji ,Modyfikuj oferte’. Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest
anulowana aktualna oferta, a nastepnie wyswietlany jest formularz sktadania nowej oferty.
Spos6b wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji oferenta dostepnej na Platformie.
14. Termin zwigzania oferta: 30 dni.
15. Dodatkoweinformacje niezbedne do przygotowania oferty: brak.
16. INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO”, informuje, ze:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z siedzibg w Warszawie 00-848, ul. Zelazna 59A, REGON: 368302575,
NIP: 527-282-56-16;

— kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP moiliwy jest pod adresem email:
iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyzej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony
danych”;

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia na ,,Pilne prace utrzymaniowe na
watach przeciwpowodziowych (naprawy szkéd wyrzadzonych przez dzikie zwierzeta) na
obszarze dziatania Zarzqadu Zlewni w Stargardzie” nr postepowania SZ.ZPU.2811.243.2020,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej
- w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygniecia ww. postepowania, ktdrej
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strong jest osoba, ktérej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane
dotycza, przed zawarciem umowy;
— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”;
— Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a nastepnie przez
czas wynikajacy z przepisow ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach;
— obowiqgzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczqacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

— posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawodostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawodo sprostowania Pani/Pana danych osobowych’;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdrych mowa art. 18 ust. 2
RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy

RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowaw art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawosprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. cRODO.
17. Wraz z oferta Wykonawca jest zobowiagzany ztozyé oSwiadczenie o tresci: ,OSwiadczam, ze
wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osdb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpoSrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania
sie o udzielenie zamdwienia publicznego w_ niniejszym postepowaniu” [W przypadku gdy

wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub
zachodzi wytqczenie stosowania obowigqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.

14 ust. 5 RODOtresci oswiadczenia wykonawcanie sktada].
. Wyjagnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmianq wyniku postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmianq postanowieri umowyw zakresie niezgodnym z ustawgq Pzp oraz nie moze
narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.
“ Wyjagnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na waine wzgledyinteresu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

Zataczniki:
1.
2.
3.
4

Formularz ofertowy.
Przedmiar.
Projekt umowy.

Mapa pogladowa.
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