
 

 

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 

tel.: +48 81 47 86 700/800, fax: +48 81 47 86 900 

www.iung.pulawy.pl, e-mail:iung@iung.pulawy.pl 

NIP: 716-000-42-81 

 

Puławy, dnia 28.03.2019 r. 

Znak sprawy:  DZP.220.19 2019.PK 

Nr. rej.: ZPU12.2019 

                    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 

„Sukcesywne świadczenie usług ochrony oraz sprzątania dla IUNG-PIB w Puławach w Zakładzie Herbologii 

i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB we Wrocławiu" 
                                 
 
I. Tryb postępowania: 
1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą. 
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. 
3. Kody CPV: 

CPV: 79710000-4- usługi ochroniarskie 
CPV: 90910000-9- usługi sprzątania 

 
II. Dane dotyczące Zamawiającego: 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 
 

III.   Osobami  uprawnionymi  do  porozumiewania  się z Wykonawcami  w przedmiotowym postępowaniu są: 
Katarzyna Plis - specjalista ds. zamówień publicznych 
Agnieszka Stawarz - kierownik działu zamówień publicznych  
tel. 81/47 86 993, fax. 81/ 4786 900, e-mail: dzp@iung.pulawy.pl 
 
IV. Informacje Ogólne 
1. Ilekroć w niniejszym Ogłoszeniu i innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania mowa jest o: 
1) ustawie Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.); 

2) ustawie o ochronie osób i mienia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia (Dz. U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.); 

3) rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zażądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (DZ.U. z 2016 poz. 1126); 
 

V. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest „świadczenie usługi ochrony oraz sprzątania w Zakładzie Herbologii i Technik 

Uprawy Roli IUNG-PIB we Wrocławiu”, zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w treści  
niniejszego ogłoszenia. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) ochronę całego obiektu zlokalizowanego we Wrocławiu (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-

PIB, 50-540 Wrocław, ul. Orzechowa 61); 

2) usługę sprzątania w obiekcie biurowo-konferencyjnym znajdującym się na terenie Zakładu Herbologii 

i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB. 

3. Realizacja usługi ochrony musi odbywać się m.in. w oparciu o: 
1) Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2018 poz. 2142); 
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony 
osób i mienia. (Dz.U. 2013 poz. 1550). 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę pracowników świadczących usługę 
ochrony oraz sprzątania. Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia minimum 4 osoby (3 pracowników 
ochrony oraz 1 osobę do świadczenia usług sprzątania), które będą odpowiedzialne za stałą współpracę 
z Zamawiającym. Zamawiający wymaga aby, w okresie obowiązywania umowy, osoby wyznaczone do stałej 



  

  

 

 

 

współpracy z Zamawiającym pozostawały zatrudnione na cały etat na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917). W przypadku wskazania więcej 
niż 4 osób, które będą odpowiedzialne za stałą współpracę z Zamawiającym, wymiar zatrudnienia może być 
niższy niż cały etat, pod warunkiem, że łączny wymiar zatrudnienia tych osób będzie odpowiadał co najmniej 
czterem pełnym etatom. W przypadku gdy zamawiający realizuje zamówienie przy udziale podwykonawcy, 
wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę odnosi się w sposób tożsamy do podwykonawcy.  

5. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz zakres wymagań Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie w dniu 01-02 kwietnia 2019r. wizji lokalnej obiektów będących 

przedmiotem zamówienia. Osoby zainteresowane wizją lokalną muszą zgłosić telefonicznie chęć udziału w wizji. 
Osoba do kontaktu: Pani Dorota Kaczmarek tel. 71/3638707  w godz. 8:00 do 14:00. 

 
VI. Termin, miejsce i warunki realizacji zamówienia: 
1. Termin realizacji:  
 Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) świadczenia usług ochrony od dnia 29.04.2019r. od godz. 15:00 do dnia 30.04.2021r. do godz. 7:00. 
2) świadczenia usług sprzątania od dnia 6.05.2019 r. do dnia 30.04.2021r.  

2. Miejsce świadczenia usługi ochrony i sprzątania:  
 Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB, 50-540 Wrocław, ul. Orzechowa 61 
 
VII. Warunki stawiane wykonawcom: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1   pkt.  
12 - 23 ustawy Pzp. 

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy: 
a) złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 
     w postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do ogłoszenia. 
b) złożenia oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia. 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz i brak podstaw wykluczenia. 
 

Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, 
o którym mowa wyżej wraz zamieszczeniem informacji o podwykonawcach. 
 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 
 

2) spełniają warunki w postępowaniu dotyczące: 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję wydaną przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, o której mowa 
w przepisach ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.). 
 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą 
ważnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony 
osób i mienia, o której mowa w przepisach ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.). 
 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 



  

  

 

 

 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia 

o wartości co najmniej 200 000,00 PLN. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą 

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca w złożonym dokumencie musi wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 

200 000,00 PLN . 

W przypadku gdy wykonawca powołuje się przy realizacji zamówienia na zasoby innego podmiotu musi wykazać, że 

ten podmiot posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 PLN . 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 
 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

zakończył realizację co najmniej czterech usług, rozumianych jako cztery odrębne zamówienia odpowiadające 

swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia oraz załączy dowody potwierdzające, że zostały one 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

Przez usługi odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć:  

-  co najmniej dwie usługi ochrony osób i mienia w ciągłym okresie nie krótszym niż 12 miesięcy, o wartości brutto nie 

mniejszej niż. 100 000,00 PLN  każda z nich; 

- co najmniej dwie usługi sprzątania w ciągłym okresie nie krótszym niż 12 miesięcy, o wartości brutto nie mniejszej 

niż. 20 000,00 PLN każda z nich. 
 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą 

wykazu wykonanych usług (zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia), w którym Wykonawca musi wykazać, że 

spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. 

Zamawiający uwzględni usługę, która została zakończona przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, jeśli 

usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość określoną powyżej. 

 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował co najmniej: 

-  trzema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: osobami posiadającymi udokumentowane min. roczne 
doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ochrony, 
- jedną osobą zdolną do świadczenia usług sprzątania. 

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą 
wykazu osób (zgodnie z załącznikiem nr 8 do ogłoszenia), w którym Wykonawca musi wykazać, że dysponuje 
lub będzie dysponował co najmniej czterema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi wyżej 
określone wymagania. 
 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp) oraz polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. (w rozumieniu art. 22a ustawy Pzp). 

3. Zamawiający zastrzega, że kluczowe części zamówienia tj. ochrona obiektów będących przedmiotem zamówienia 

musi być wykonywana osobiście przez wykonawcę lub jego pracowników, spełniających wymagania określone 

powyżej. 

4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń 

i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 



  

  

 

 

 

5. Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych 

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. 

6. W przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie informacji przekazanych przez wykonawców, w odniesieniu do 

wyżej wskazanych oświadczeń i dokumentów, Zamawiający przewiduje, że będzie mógł zażądać dodatkowo 

przedłożenia oryginałów dokumentów, złożenia wyjaśnień i żądania uzupełnienia złożonych oświadczeń lub 

dokumentów. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości złożonych oświadczeń lub dokumentów, 

Zamawiający będzie miał prawo zażądać także dodatkowych dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu w 

sprawie rodzajów dokumentów, w szczególności wymienionych w § 5 tego rozporządzenia. 

7. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

8. Niespełnienie przez Wykonawcę określonych przez zamawiającego warunków spowoduje wykluczenie 

wykonawcy z postępowania. 

9. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp. 

 

VIII. Sposób oceny ofert 
1. Oferty nie odrzucone będą poddane ocenie według poniższych kryteriów oceny ofert, którym zostają przypisane 

wagi 

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga 

I Cena oferty brutto 100 

 

Opis kryterium cena (KRYTERIUM NR 1) 

Pod kryterium cena - rozumie się wartość wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia. 

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto w złotych polskich, na którą składa się cena netto + 

należny podatek VAT, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

W kryterium „cena oferty brutto" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

 

      cena oferty najkorzystniejszej 
      -------------------------------------------------- x  100 = liczba punktów, gdzie: 
            cena oferty ocenianej 
 

100 - waga kryterium nr 1 - kryterium oceny 

Oferta najkorzystniejsza - przedstawiająca najniższą cenę otrzyma w tym kryterium 100 pkt. 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Wszystkie obliczenia 

zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

  

IX. Wybór najkorzystniejszej oferty:  
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w ogłoszeniu. 
2. Po dokonaniu wyboru Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty, 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

3. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie internetowej, informację o udzieleniu 
zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający zamieści informację o nieudzieleniu zamówienia. 

 

X. Zapłata ceny / Rozliczenie umowy 



  

  

 

 

 

1. Zamawiający przyjmuje miesięczny okres rozliczeniowy. 
2. Zapłata za wykonaną usługę dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Faktura za zrealizowane zamówienie, wystawiona zostanie na Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 
Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8, NIP: 716-000-42-81 i przesłane na 

powyższy adres. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 
21 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

zamawiającego. 
 

XI. Wymagania dotyczące złożenia oferty: 
1. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka 

cywilna), pod warunkiem, że oferta będzie spełniać następujące wymagania: 

1) wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązała wszystkich wykonawców występujących 

wspólnie. Podpisy i parafy stawia na niej wykonawca - pełnomocnik upoważniony przez wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy; 

3) wykonawca - pełnomocnik wspomniany wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał lub kopia 

poświadczona notarialnie) do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna 

dokładnie określać m.in.: 

a) w przypadku konsorcjum - określenie postępowania, którego dotyczy, oznaczenie wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie wykonawcy - pełnomocnika i zakres 

pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych 

wykonawców); 

b) w przypadku spółki cywilnej - określenie postępowania, którego dotyczy, wskazanie pełnomocnika, 
zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez wszystkich wspólników); 

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie z wykonawcą - pełnomocnikiem. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, napisaną czytelnie w języku polskim. 
3. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki. 
4. Kopertę opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy - „oferta na Sukcesywne świadczenie usług ochrony oraz 

sprzątania", znak sprawy DZP.220.19 2019.PK - nie otwierać do dnia 08.04.2019 r. do godz. 11:30" 

5. Termin złożenia oferty do dnia: 08.04.2019 r do godz. 11:00. 
6. Miejsce złożenia oferty: SEKRETARIAT ADMINISTRACYJNY INSTYTUTU w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 

24-100 Puławy. 
7. Termin otwarcia ofert: 08.04.2019 r. o godz. 11:30 pokój kierownika działu zamówień publicznych. 
 
XII. Wymagane dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. 
2. Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo cenowy- zgodnie z załącznikiem nr 2a, 2b do ogłoszenia. 
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

ogłoszenia. 
4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

ogłoszenia. 
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia  
6. Wykaz wykonanych usług - zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia. 
7. Wykaz osób - zgodnie z załącznikiem nr 8 do ogłoszenia. 
8. Ważna koncesja, o której mowa w pkt. VII ust. 1 pkt. 2 lit. a; 
9. Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w pkt. VII ust. 1 pkt. 2 lit. b; 



  

  

 

 

 

10. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji). 

 
Informujemy, że dokumenty wyszczególnione w ust. 1, 2 stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu.  
Niezłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów w wymaganej przez zamawiającego treści spowoduje odrzucenie 
oferty z postępowania. 
 
XIII. Informacje końcowe: 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego ogłoszenia, drogą elektroniczną lub faksem. 

2. W przypadku wątpliwości, Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 02.04.2019 r.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego ogłoszenia do upływu terminu składania ofert. 
Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. Dokonane zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz zamieści na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji gdy: 
1) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub oferta od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu; 
2) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zgodzi się zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty. 

3) Wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

4) Zachodzi istotna wada postępowania, która uniemożliwia zawarcie ważnej lub zabezpieczającej należycie 
interes Zamawiającego umowy. 

 
 
XIV.  Klauzula informacyjna RODO związana z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
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”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy 
Instytut Badawczy w Puławach 24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8, tel. 81/47860700, fax 81/47860900; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym 
Instytucie badawczym w Puławach jest Pani Julita Grzegórska, kontakt: adres e-mail: 
jgrzegorska@iung.pulawy.pl, tel. 81/4786738; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w pkt IV zaproszenia, prowadzonym 
w trybie określonym w pkt. I zaproszenia. 

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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe 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 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;   

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

8) posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
- 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 uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
- 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
 
Załączniki do ogłoszenia: 

1) Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 
2) Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 
3) Załącznik Nr 2a, 2b – Formularz asortymentowo – cenowy 
4) Załącznik Nr 3 -  Wzór umowy 
5) Załącznik Nr 4 -  Oświadczenie wykonawcy dotyczące warunków udziału w postępowaniu 
6) Załącznik Nr 5 -  Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
7) Załącznik Nr 6 -  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
8) Załącznik Nr 7 -  Wykaz wykonanych usług 
9) Załącznik Nr 8 -  Wykaz osób 

 

 

*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. 
** 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 

 

 

 

Specjalista                                                                  Pełnomocnik zamawiającego  
                 Katarzyna Plis                  Agnieszka Stawarz                                                                   
………………………………………                                                ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                                         /zatwierdził/  


