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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272357-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Turbiny i silniki
2022/S 098-272357

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: SEC Energia Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8512831613
Adres pocztowy: ul. Zbożowa 4
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 70-653
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@sec.com.pl 
Tel.:  +48 663490093
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sec.com.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, 
GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącymi układami 
technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu

II.1.2) Główny kod CPV
42110000 Turbiny i silniki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
„Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącymi układami 
technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu”

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 9 124 200.00 PLN
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zad. 1 - Dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Barlinku na działce nr 733 i 2096/2 obręb 1 
położonej przy ul. Św. Bonifacego 25
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09323000 Węzeł cieplny lokalny
42110000 Turbiny i silniki
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45000000 Roboty budowlane
45111300 Roboty rozbiórkowe
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45251000 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45251240 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu 
ziemnego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317200 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników 
metalowych i maszyn
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
50532300 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50532400 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Barlinek, ul. Św. Bonifacego 25 , 74-320

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Barlinku na działce 
nr 733 i 2096/2 obręb 1 położonej przy ul. Św. Bonifacego 25 wraz z zapewnieniem usługi serwisu w okresie 
udzielonej gwarancji. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i zabudowa źródła energii elektrycznej i ciepła 
opartego na układzie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej poniżej 1 MW, składającego się z wysokosprawnej 
jednostki wytwórczej, w której jednostką napędową będzie silnik tłokowy spalinowy, zasilany gazem ziemnym 
typ E (GZ50). Urządzenia należy zlokalizować w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w istniejącym 
budynku Ciepłowni w Barlinku na poziomie 0. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 
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kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy 
ciągłej. Wyprodukowana energia będzie odprowadzana do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej i 
odsprzedawana. Przedmiot zamówienia po stronie elektrycznej obejmuje również zabudowę niezbędnych 
transformatorów i rozdzielni potrzeb własnych gazowego układu kogeneracyjnego (dalej GUK), układów 
AKPiA, instalacji i innych niezbędnych do pracy GUK elementów. W zakresie gospodarki cieplnej i odzysku 
ciepła Zamawiający oczekuje kompletnej zabudowy, układów odprowadzenia spalin, stacji wymiennikowych, 
układów pompowych i instalacji umożliwiających realizację celów zawartych w niniejszym PFU. Przewidziany 
do zabudowy GUK winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej określone w prawodawstwie 
polskim oraz wspólnotowym. Przeznaczony będzie do pracy w trybie ciągłym, z pełnym obciążeniem, tj. w ciągu 
całego roku z przerwami wynikającymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silników, 
postojów na przeprowadzenia prac serwisowych.
Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego współpracującego z 
istniejącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego należącego do SEC Region Sp. z o.o. oraz siecią ENEA 
Operator Sp. z o.o.
Podstawowym celem budowy i, w jej następstwie, eksploatacji układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej 
gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:
produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii chemicznej 
zawartej w paliwie gazowym,
ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na środowisko naturalne.
Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej.
Wizja lokalna możliwa będzie do przeprowadzenia w następującym miejscu i terminach:
• Ciepłownia Barlinek: ul. Św. Bonifacego 25, 74-320 Barlinek w dniu 03.01.2022 lub 11.01.2022 w godz. 
12.00-13.30.(po uprzednim zaanonsowaniu przyjazdu pod nr tel. 661 911 019)
Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny a brak tego udziału nie spowoduje odrzucenia oferty.
Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wykonawców w rozumieniu art. 136 ust. 1 PZP w celu wyjaśnienia 
treści SWZ
W zebraniu wykonawców może wziąć udział każdy zainteresowany podmiot, niezależnie od statusu w 
postępowaniu, tj. zadawanych wcześniej pytań czy zgłoszenia chęci udziału. Po zebraniu Zamawiający 
sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedzi 
na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępnia się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.
Zebranie wykonawców odbędzie się w dniu 13.01.2022 w trybie zdalnym z wykorzystaniem 
komunikatora Microsoft Teams po uprzednim zaanonsowaniu do dnia 12.01.2022 na adres e-mail:
piotr.pluciennik@sec.com.pl 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność elektryczna GUK / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność całkowita brutto GUK / Waga: 5
Cena - Waga: 70

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPZP.02.12.00-32-B003/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 139 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zad. 2 - Dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Myśliborzu na działce nr 459 obręb 1 
położonej przy ul. Lipowej 13
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09323000 Węzeł cieplny lokalny
42110000 Turbiny i silniki
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45000000 Roboty budowlane
45111300 Roboty rozbiórkowe
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45251000 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45251240 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu 
ziemnego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317200 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników 
metalowych i maszyn
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
50532300 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50532400 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Myślibórz, ul. Lipowa 13, 74-300

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Myśliborzu na 
działce nr 459 obręb 1 położonej przy ul. Lipowej 13 wraz z zapewnieniem usługi serwisu w okresie udzielonej 
gwarancji. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i zabudowa źródła energii elektrycznej i ciepła 
opartego na układzie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej poniżej 1 MW, składającego się z wysokosprawnej 
jednostki wytwórczej, w której jednostką napędową będzie silnik tłokowy spalinowy, zasilany gazem ziemnym 
typ E (GZ50). Urządzenia należy zlokalizować w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w istniejącym 
budynku Ciepłowni w Myśliborzu na poziomie 0. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 
kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy 
ciągłej. Wyprodukowana energia będzie odprowadzana do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej i 
odsprzedawana. Przedmiot zamówienia po stronie elektrycznej obejmuje również zabudowę niezbędnych 
transformatorów i rozdzielni potrzeb własnych gazowego układu kogeneracyjnego (dalej GUK), układów 
AKPiA, instalacji i innych niezbędnych do pracy GUK elementów. W zakresie gospodarki cieplnej i odzysku 
ciepła Zamawiający oczekuje kompletnej zabudowy, układów odprowadzenia spalin, stacji wymiennikowych, 
układów pompowych i instalacji umożliwiających realizację celów zawartych w niniejszym PFU. Przewidziany 
do zabudowy GUK winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej określone w prawodawstwie 
polskim oraz wspólnotowym. Przeznaczony będzie do pracy w trybie ciągłym, z pełnym obciążeniem, tj. w ciągu 
całego roku z przerwami wynikającymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silników, 
postojów na przeprowadzenia prac serwisowych.
Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego współpracującego z 
istniejącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego należącego do SEC Region Sp. z o.o. oraz siecią ENEA 
Operator Sp. z o.o.
Podstawowym celem budowy i, w jej następstwie, eksploatacji układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej 
gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:
produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii chemicznej 
zawartej w paliwie gazowym,
ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na środowisko naturalne.
Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej.
Wizja lokalna możliwa będzie do przeprowadzenia w następującym miejscu i terminach:
• Ciepłownia Myślibórz: ul. Lipowa 13, 74-300 Myślibórz w dniu 03.01.2022 lub 11.01.2022 w godz. 10.00-11.30. 
(po uprzednim zaanonsowaniu przyjazdu pod nr tel. 661 911 019)
Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny a brak tego udziału nie spowoduje odrzucenia oferty.
Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wykonawców w rozumieniu art. 136 ust. 1 PZP w celu wyjaśnienia 
treści SWZ
W zebraniu wykonawców może wziąć udział każdy zainteresowany podmiot, niezależnie od statusu w 
postępowaniu, tj. zadawanych wcześniej pytań czy zgłoszenia chęci udziału. Po zebraniu Zamawiający 
sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedzi 
na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępnia się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.
Zebranie wykonawców odbędzie się w dniu 13.01.2022 w trybie zdalnym z wykorzystaniem 
komunikatora Microsoft Teams po uprzednim zaanonsowaniu do dnia 12.01.2022 na adres e-mail:
piotr.pluciennik@sec.com.pl 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność elektryczna GUK / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność całkowita brutto GUK / Waga: 5
Cena - Waga: 70
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPZP.02.12.00-32-B004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 248-658006

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Zad. 1 - Dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Barlinku na działce nr 733 i 2096/2 obręb 1 
położonej przy ul. Św. Bonifacego 25

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/05/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Centrum Elektroniki Stosowanej CES Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6790028986
Adres pocztowy: Podłęże 676
Miejscowość: Podłęże
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-003
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@ces.com.pl 
Tel.:  +48 122690011
Adres internetowy: www.ces.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 080 600.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Zad. 2 - Dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Myśliborzu na działce nr 459 obręb 1 
położonej przy ul. Lipowej 13

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/05/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 679-002-89-86
Adres pocztowy: Podłęże 676
Miejscowość: Podłęże
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-003
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@ces.com.pl 
Tel.:  +48 122690011
Adres internetowy: www.ces.com.pl
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Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 736 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 043 600.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
z postępowania, tj. dokumentów wymienionych w§ 2 ust.1 pkt 1lit. a-b), pkt 2, pkt. 4-6, pkt. 7 pkt a-e oraz i) w 
zakresie art. 109 ust. 8 i 10 PZP, § 4 ust. 1 pkt 1) oraz 3) (w przypadku wykonawców zagranicznych), § 8 ust. 
1 pkt 3, § 9 ust. 1 pkt 2 oraz 3 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz.2415).
II. Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych (dalej RODO):
1.Stosownie do 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 osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, 
iż administratorem danych osobowych jest SEC Energia Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS 
0000169530, NIP 8512831613, tel. +48 91 450 99 99 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e- mail:
iod@sec.com.pl 
2.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4.Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie 
osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do 
zachowania ich w poufności
5.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli 
nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego 
archiwizacji.
6.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie 
udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
7.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.Niezależnie od postanowień pkt 32.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,
10.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane 
zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie PZP;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
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przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.2 i 33.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 34.5. i 34.6 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej 
Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
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