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Kielce, dnia 6 listopada 2018r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

NA WYKONANIE dokumentacji projektowej ochrony radiologicznej pomieszczenia Laboratorium Radiologii i 

Tomografii Komputerowej (projekt osłon stałych przed promieniowaniem) 

w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU 

ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa1: 

„Innowacja i Nauka”; Działania 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R” 

 

I. Nazwa Zamawiającego: POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA 

NIP: 6570009774 

REGON: 000001695.  

Adres Zamawiającego:  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Nr 7, 25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie. 

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Numer telefonu Zamawiającego: tel.: (041) 3424750.  

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego do korespondencji w ramach postępowania: jmk@tu.kielce.pl 

Adres strony Zamawiającego: http://bip.tu.kielce.pl/dzp/zapytania-ofertowe/ 

 

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00 

z dnia 29 grudnia 2017r. o dofinansowanie projektu nr  RPSW.01.01.00-26-0001/17-00 pn. „CENWIS-CENTRUM 

NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury 

B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020.”  

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Kod CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii technicznej w zakresie rozwiązań projektowych pod kątem wymogów 
ochrony radiologicznej zaprojektowanych ścian/osłon Laboratorium Radiologii i Tomografii Komputerowej, analiza 
pobranych próbek z osłon żelbetowych po ich wykonaniu, weryfikacja obliczeń po uwzględnieniu stanu rzeczywistego  
w świetle spełnienia obowiązujących przepisów, zaprojektowanie osłon stałych. 
 

Zakres szczegółowy prac/przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 

a) Wykonanie opinii technicznej w zakresie poprawności rozwiązań projektowych pomieszczenia Laboratorium Radiologii i 
Tomografii Komputerowej, pod kątem wymagań ochrony radiologicznej z udzieleniem wskazówek technologicznych na 
etapie budowy, 

b) Analiza pobranych próbek z osłon żelbetowych pomieszczenia Laboratorium Radiologii i Tomografii Komputerowej oraz 
ponowna weryfikacja obliczeń po uwzględnieniu stanu rzeczywistego (wykonanego), w odniesieniu do obowiązujących 
przepisów ochrony radiologicznej. 

c) Opracowanie dokumentacji projektowej ochrony radiologicznej pomieszczenia Laboratorium Radiologii i Tomografii 
Komputerowej (projekt osłon stałych przed promieniowaniem), uwzględniając zainstalowanie w pomieszczeniu lamp 
rentgenowskich o napięciu zasilającym 225 kV, 450kV do 750kV, oraz przeniesienie wszelkich praw autorskich do 
dokumentacji, w tym zezwolenie na wykonywanie praz zależnych do opracowanej dokumentacji. , 

d) Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń 
w tym: zezwolenia wydawanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (o ile będzie wymagane). 
 

http://bip.tu.kielce.pl/dzp/zapytania-ofertowe/
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Dokumentacją projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami  w tym: 

 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 Prawo atomowe Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe  (Dz.U. 2018 poz. 
792), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania 
jonizującego (Dz.U. 2005 nr 20 poz. 168), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994), 

 Polska Norma PN-86/J-80001„Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon 
stałych. 

 oraz wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi, a niezbędnymi do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
 

III. Termin realizacji. 

- zakres określony w pkt II lit a÷c - do 4 miesięcy  od daty otrzymania zlecenia 

- zakres określony w pkt II lit d (przygotowanie dokumentacji do uzgodnień i pozwoleń) do 2 miesięcy po zakupie 

urządzenia. Przewidywany termin zakupu 2020 rok 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia co najmniej typu IOR-1 wydane przez 

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz doświadczenie w zakresie wykonania projektów technologicznych z obszaru 

ochrony radiologicznej i wdrożonych do realizacji w warunkach przemysłowych (udokumentowane co najmniej 1 wdrożenie w 

ostatnich 3 latach). Do oferty należy załączyć oświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu.  

 

2. Zamawiający określa poniższe sposoby oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku za pomocą formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych wraz z ofertą 

dokumentów. 

 

V. Termin i sposób składania ofert. 

1. Oferty należy złożyć do dnia 15.11.2018 r.  do godz. 1200. Oferty złożonej po terminie nie otwiera się i nie bierze pod uwagę 

w postępowaniu.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2018 r. o godz. 1300. 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Oferta winna być złożona przy wykorzystaniu wzoru formularza ofertowego stanowiącego: Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego.  

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem: 

- poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: jmk@tu.kielce.pl lub osobiście -  w sekretariacie Kanclerza 

Politechniki Świętokrzyskiej, pokój nr 31 lub pokoju 22, budynek dydaktyczny D, 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050200168
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061400994
mailto:jmk@tu.kielce.pl
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Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem 1 z dopiskiem  w tytule wiadomości 

elektronicznej lub na kopercie :„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej  osłon stałych przed 

promieniowaniem Projekt CENWIS”. 

9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na adres jmk@tu.kielce.pl . 

10. Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa 

się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer Zamawiającego, przed upływem terminu i została 

niezwłocznie potwierdzona. 

12. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest: 

imię i nazwisko:  Jan Majchrzak 

tel.:  (041) 3424750 

adres e-mail:           jmk@tu.kielce.pl 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca podaje cenę oferty w „Formularzu ofertowo-cenowym” – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

2. Wykonawca podaje wyliczoną wartość brutto i netto, przy uwzględnieniu wszystkich elementów wchodzących w jej zakres. 

3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia. 

4. Cena musi być podana w walucie polskiej. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone 

w walucie polskiej (polski złoty). 

 

VII. Kryteria oceny ofert 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:  Cena –  100% 

Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert, z punktu 

widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej 

z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:    

C =    (Najniższa cena spośród złożonych ofert / Cena badanej oferty) x 100 x 100%   

gdzie:  

C – wartość punktowa za kryterium cena 

Zamawiający do oceny kryterium „Cena” pobierze dane z Formularza ofertowo-cenowego złożonego przez Wykonawcę 

(formularz stanowi Załącznik nr 1). 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wyliczonych odpowiednio wg 

zasad podanych powyżej w pkt 1. 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W takim 

przypadku termin ostateczny wykonania zamówienia nie ulega zmianie. 

4. Zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie http://bip.tu.kielce.pl/dzp/zapytania-ofertowe/   

5. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. 

 

mailto:jmk@tu.kielce.pl
http://bip.tu.kielce.pl/dzp/zapytania-ofertowe/
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VIII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych. 

1. Zamawiający, oraz Wykonawca przystępujący do postępowania, przetwarzają dane osobowe otrzymane  

od drugiej strony zgodnie z przepisami 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) (Tekst mający 

znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz przepisami krajowymi wydanymi w tym zakresie. 

2. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wyraża zgodę na przetwarzanie, przekazanych przez niego danych 

osobowych w toku postępowania oraz realizacji umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, dla 

celów prowadzenia niniejszego postępowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej: 

wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego 

postępowania przez Zamawiającego i uprawnione organy. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego 

określa Klauzula informacyjna. Zobowiązanie Wykonawcy w zakresie danych osobowych zawarte jest w formularzu 

ofertowym. 

 

IX. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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) (Tekst mający 

znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający 

informuje o tym, iż: 

1) Zamawiający jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej również w trakcie 

wykonywania umowy oraz w okresie po zakończeniu jej realizacji do dnia przedawnienia wynikających z nich wobec 

Wykonawcy roszczeń z tytułu jej wykonania. Wykonanie uprawnień przysługujących Wykonawcy oraz osobom, których 

dane przetwarzane są przez Zamawiającego należy zgłaszać do na adres inspektora ochrony danych osobowych 

wskazany w pkt 2), 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Świętokrzyskiej jest: Jan Baranowski, tel. (041) 34 24367, adres 

poczty elektronicznej: j.baranowski@tu.kielce.pl; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego na dokumentacji projektowej ochrony 

radiologicznej pomieszczenia Laboratorium Radiologii i Tomografii Komputerowej (projekt osłon stałych przed 

promieniowaniem) 

4) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem umownym; konsekwencje niepodania danych 

osobowych Wykonawcy - odrzucenie oferty. 

5) Dane osobowe Wykonawcy oraz osób, których dane zostaną powierzone Zamawiającemu do przetwarzania,  będą 

przetwarzane odpowiednio w kilku celach tj. w celu prowadzenia postępowania, w przypadku Wykonawców, których 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza - dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą 

być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, jak 

również w celu kontroli wykonania postępowania o udzielenie zamówienia lub umowy przez uprawnione organy 

kontrolujące.  

6) Podanie przez Wykonawcę jego danych osobowych jest konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia i wykonania 

umowy oraz kontroli i prawidłowego postępowania, wykonania umowy oraz rozliczenia Projektu. 

mailto:j.baranowski@tu.kielce.pl
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7) Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy oraz osób, których dane zostaną powierzone Zamawiającemu do 

przetwarzania przez Wykonawcę jest:  

- art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku 

Wykonawcy), 

- art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia 

postępowania, wykonania umowy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do podjęcia działań na żądanie 

Wykonawcy przed zawarciem umowy),  

- art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego, który ciąży na Zamawiającym jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz  

- art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń).  

8) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane osobowe przekazał Wykonawca, będą te podmioty, 

którym Zamawiający ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty 

kontrolujące Zamawiającego w związku ze źródłem finansowania i posiadanym statusem Zamawiającego. 

9)  Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu przetwarzane będą przez Zamawiającego przez okres 

trwania postępowania oraz w celach archiwizacyjnych, dane osobowe Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza – przez okres, który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w celach archiwizacyjnych i kontrolnych przez 5 letni 

okres trwałości Projektu zgodnie z §16 ust. 3 Umowy o dofinansowanie projektu. 

10) W odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

11) Wykonawcy oraz osobom, których dane osobowe zostały powierzone Zamawiającemu do przetwarzania, przysługuje 

prawo: 

− na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo dostępu do ich danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do sprostowania ich danych osobowych, 

z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi oraz nie może naruszać 

integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo żądania od Zamawiającego, jako 

administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – 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 lub 

państwa członkowskiego;   

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim zwykłego pobytu osoby, której dane są przetwarzane, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia;  w Polsce do Prezesa Ochrony Danych Osobowych na adres: Biuro Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

12) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 




