Załącznik nr 4
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy: PO.II.2630.9.21
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)
DBM-I .2630.1.21
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Sprostowanie zapytania ofertowego z dnia 11.02.2021 r.
Tytuł zamówienia:
Obsługa prawna etapu realizacji inwestycji pn.:„Poprawa infrastruktury w małych
portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”
Ust. 4 lit. c pkt 1: „Zdolności technicznej lub zawodowej” otrzymuje brzmienie:
1.

Wykaz usług. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał na rzecz Zamawiających w rozumieniu ustawy
Prawo zamówień publicznych co najmniej dwie, zakończone usługi doradztwa
prawnego w zakresie obsługi prawnej etapu realizacji inwestycji obejmującego
wykonawstwo robót budowlanych w okresie od przekazania placu budowy do
podpisania protokołu końcowego odbioru robót, trwające minimum 12 miesięcy,
dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o Warunki
Kontraktowe FIDIC o wartości powyżej 5 milionów złotych brutto każde. Jedno z
zadań inwestycyjnych musi dotyczyć hydrotechnicznej na wodach morskich.

Z up. Dyrektora
Urzędu Morskiego w Szczecinie
Paweł Szumny
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

................................, dn. ..............................
(miejscowość)
(data)

...........................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.*

...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

______________________________

1)

rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

