Warszawa dn. 27 września 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieków zlokalizowanych
w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice, województwo małopolskie.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie (00-400) przy
ul. Nowy Świat 6/12, zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku,
na wykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieków zlokalizowanych
w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice, województwo małopolskie
I.

Informacje ogólne
1. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), ze względu na wartość zamówienia
szacowaną poniżej 30 tys. EURO.
2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie analizy hydrologicznej określającej
charakter wód cieków zlokalizowanych w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice,
województwo małopolskie
3. Celem zapytania ofertowego jest wybór wykonawcy, który wykona przedmiot zamówienia,
o którym mowa w cz. II niniejszego zapytania.
4. Koszty przygotowania i przesłania ofert ponoszą oferenci.
5. Oferty nie podlegają zwrotowi.

II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód
w dwóch ciekach w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w myśl art. 219
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), dalej „Prawo
wodne”, w sprawie ustalenia charakteru wód cieków zlokalizowanych w miejscowości Szymbark,
gmina Gorlice, województwo małopolskie. Cieki zlokalizowane są w odległości ok. 500 m od siebie
(w linii prostej) i znajdują się na zboczach masywu Maślanej Góry (753 m n.p.m.). Źródliska
pierwszego objętego analizą cieku znajdują się na działce nr 357/2. Ciek o niewielkiej szerokości
płynie wzdłuż działek o nr ewid. 347, 2121/2, 2123 aż do ujścia do rzeki Ropy na wysokości działki
o nr ewid. 2126. Źródliska drugiego cieku objętego niniejszym opracowaniem źródło zlokalizowane są
na obszarze działki o nr ewid. 461/1. Ciek płynie dalej m.in. wzdłuż działek o nr ewid. 461/2, 466/2,
1745/2, 2231/2, 2231/3 aż do ujścia do rzeki Ropy na wysokości działki o nr ewid. 1756/2.
Opracowanie powinno spełniać przepisy art. 219 ust. 3 pkt. 1
uwzględnieniem lit. d Prawa wodnego i uwzględniać:

lit. a, b, c, z ewentualnym

1. Przeprowadzenie badań terenowych obejmujących:
a) pomiary prędkości przepływu
b) pomiary ciągłości cieków
c) badania hydrologiczne i badania hydrogeologiczne
d) pomiary sytuacyjno-wysokościowe
2. Część opisową obejmującą:
a) charakterystykę przedmiotu badań
b) dokumentację fotograficzną,
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c)
d)
e)
f)

opis elementów hydromorfologicznych wód, w tym reżimu hydrologicznego,
opis ciągłości wód,
warunki morfologiczne cieków,
ewentualną analizę historyczną przynależności tych wód do publicznych śródlądowych wód
powierzchniowych;

3. Analizę dostępnych materiałów.
4. Wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania o którym
mowa w art. 219 Prawa wodnego.
III.

Warunki wykonania przedmiotu zamówienia

Opracowanie powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
W trakcie prowadzenia wszystkich prac związanych z zamówieniem, wykonawca zobowiązany będzie
do współpracy z zamawiającym, tak by zamawiany produkt spełniał wymagania zamawiającego pod
względem funkcjonalnym. W tym celu zamawiający i wykonawca wyznaczą osoby lub zespoły osób
odpowiedzialnych za wzajemne kontakty oraz za uzgadnianie wszelkich prac realizowanych w ramach
tego zamówienia.
Wykonawca sporządzi Opracowanie w języku polskim. Opracowanie powinno być przekazane
w wersji papierowej (druk dwustronny, czcionka Arial o rozmiarze 10, interlinia 1.15, marginesy
ustalone na 2,5 cm) oraz na nośniku danych w formatach doc, docx i pdf. Załączniki do Opracowania
obejmować powinny w szczególności: zdjęcia, rysunki, schematy itp. w kolorze.
IV.

Warunki udziału w postępowaniu

W związku z zakresem zamówienia o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
dysponują odpowiednim potencjałem, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
doświadczeniem.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą, że wykonali, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednej pracy polegającej na wykonaniu usług eksperckich
(analiz, opracowań, ekspertyz) z zakresu gospodarki wodnej, w szczególności: hydrologii,
hydromorfologii, hydrogeologii, inżynierii rzecznej, o wartości co najmniej 40 000 PLN brutto, wraz
z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz przedstawieniem dokumentów
potwierdzających ich należyte wykonanie (referencje, protokoły odbioru).
Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponować zespołem
specjalistów z zakresu gospodarki wodnej uczestniczącym w wykonaniu zamówienia, którego
członkowie posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonania zamówienia, w tym
co najmniej osoby o następujących kwalifikacjach (wszystkie wymagania dla osób na danym
stanowisku muszą być spełnione łącznie):
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Stanowisko
w projekcie
L.p. (minimalna
wymagana
liczba osób)

1.

Ekspert ds.
hydrologii

Wymagania Zamawiającego - doświadczenie

Zakres informacji,
jaki powinien przedstawić
Wykonawca
na potwierdzenie spełnienia
warunku

posiada wykształcenie wyższe z zakresu hydrologii,
lub inżynierii wodnej lub ochrony środowiska lub
pokrewne

Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
(ze wskazaniem kierunku i
specjalizacji/specjalności)

nabył minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe1 w
zakresie realizacji prac naukowo-badawczych,
studialnych lub doradczych związanych z
gospodarką wodną i hydrologią

oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe2
(zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy,
nazwy/tytuły i okres realizacji
prac, zakres obowiązków)

w ramach przygotowania zawodowego do
wykonania zamówienia w okresie ostatnich 5 lat brał
udział merytoryczny w realizacji co najmniej 3
zamówień polegających na wykonaniu usług
eksperckich (np. opracowań, ekspertyz, raportów
itp.) z zakresu gospodarki wodnej

oświadczenie potwierdzające
udział w realizacji prac
(zawierające wskazanie Klienta/
Pracodawcy, nazwa/tytuł i okres
realizacji prac, zakres
obowiązków)

Wykształcenie wyższe z zakresu geologii lub
Oświadczenie potwierdzające
hydrogeologii lub hydrologii lub inżynierii środowiska wykształcenie wyższe
lub ochrony środowiska lub pokrewne
(ze wskazaniem kierunku i
specjalizacji/specjalności)

2.

Ekspert ds.
hydrogeologii

nabył minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie realizacji prac naukowo-badawczych,
studialnych lub doradczych związanych z
hydrogeologią

oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe2
(zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy,
nazwy/tytuły i okres realizacji
prac, zakres obowiązków)

w ramach przygotowania zawodowego do
wykonania zamówienia w okresie ostatnich 5 lat brał
udział merytoryczny w realizacji co najmniej 3
zamówień polegających na wykonaniu usług
eksperckich (np. opracowań, ekspertyz, raportów
itp.) z zakresu hydrogeologii

oświadczenie potwierdzające
udział w realizacji prac
(zawierające wskazanie Klienta/
Pracodawcy, nazwa/tytuł i okres
realizacji prac, zakres
obowiązków)

1 Liczba lat doświadczenia liczona jest jako suma okresów pracy/świadczenia usług w danej roli.
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V.

Wymagania dotyczące wykonawcy
1. Oferta musi zawierać:
a) Cenę łączną za realizację całości przedmiotu zamówienia – cena brutto.
 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia – z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
innych opłat i podatków. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych
polskich, z dokładnością do pełnych groszy, przy czym grosze podać należy w postaci
ułamkowej złotego np. 01/100. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą
prowadzone w pieniądzu (walucie) Rzeczypospolitej Polskiej (PLN).
 W ramach powyższej ceny należy oszacować kwotę przeniesienia autorskich praw
majątkowych do utworów powstałych w ramach wykonanej umowy.
b) Koncepcję opracowania, stanowiącą podstawę do oceny oferty na podstawie kryterium
„koncepcja opracowania”. Koncepcja powinna zawierać sposób realizacji zadania
(do 15 stron) z podaniem ogólnego konspektu pracy oraz zaangażowanych ekspertów,
zarysu metodologii zbierania i wykorzystania danych, a także zaproponowany plan
realizacji zadania gwarantujący terminowe i rzetelne wykonanie zadania, w tym
zidentyfikowanie obszarów ryzyka dotyczących terminowego i rzetelnego wykonania
zadania
c) Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, prac polegających
na wykonaniu usług eksperckich (analiz, opracowań, ekspertyz) z zakresu gospodarki
wodnej w szczególności: hydrologii, hydromorfologii, hydrogeologii, inżynierii rzecznej,
o wartości co najmniej 40 000 PLN brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania, odbiorców oraz przedstawieniem dokumentów potwierdzających ich należyte
wykonanie (referencje, protokoły odbioru).
d) W przypadku, gdy oferent, jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu,
musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę
podpisującą ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferenci zobowiązani są do złożenia ofert z wykorzystaniem przygotowanego przez
zamawiającego formularza ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferentów do uzupełnienia złożonych ofert
w przypadku ustalenia ich braków, w ciągu 7 dni od wezwania. Brak spełnienia wymogów
i warunków, o których mowa w przedmiotowym zamówieniu skutkować będzie odrzuceniem
oferty przez zamawiającego.
6. Jeżeli wykonawca łącznie z ofertą nie złoży koncepcji opracowania oferta nie będzie podlegać
odrzuceniu. W takim przypadku oferta uzyska ocenę zero punktów przyznaną na podstawie
kryterium „koncepcja opracowania”.

VI.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do 30 tygodni od dnia podpisania
umowy.
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VII.

Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium

1.
2.
3.

Cena brutto (w PLN)
Koncepcja opracowania
Wiedza i doświadczenie wykonawcy

50 %
30 %
20 %

Maksymalna liczba
punktów
50 pkt
30 pkt
20 pkt

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując
zasadę, że 1 % = 1 punkt. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta, na którą
składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów, wynosi 100 pkt.
a) Punkty za kryterium „Cena brutto (w PLN)” zostaną obliczone według wzoru:
[najniższa cena oferowana brutto / cena oferty ocenianej brutto] x 50 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
b) Punkty za kryterium „Koncepcja opracowania” zostaną przyznane w następujący sposób:
W ramach kryterium „Koncepcja opracowania” sporządzonego przez Wykonawcę oceniane będzie
podejście metodyczne do opracowania analizy, w tym trafność sposobu odniesienia się do zagadnień
zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Koncepcja ma zawierać wszystkie elementy wskazane
w punkcie III. Za to kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów.
Ocenie podlegać będzie:
 Sposób przeprowadzenia badań terenowych.
Za trafnie2 przedstawiony sposób można otrzymać maksymalnie 4 punkty.
Za trafne uzasadnienie Wykonawca otrzyma 2 punkty. Maksymalna liczba punktów jaka
można otrzymać za ten element kryterium wynosi 6 punktów.
 Sposób opracowania części opisowej wraz z uzasadnieniem.
Za trafnie przedstawiony sposób opracowania można otrzymać maksymalnie 12 punktów.
Za trafne uzasadnienie Wykonawca otrzyma 2 punkty. Maksymalna liczba punktów jaka
można otrzymać za ten element kryterium wynosi 14 punktów.
 Sposób przedstawienia wniosków i zaleceń wraz z uzasadnieniem.
Za trafne wskazanie sposobu przedstawienia wniosków i zaleceń można otrzymać
maksymalnie 2 punkty. Za trafne uzasadnienie Wykonawca otrzyma 2 punkty. Maksymalna
liczba punktów jaka można otrzymać za ten element kryterium wynosi 4 punkty.
 Za wskazanie wartości dodanych, nieujętych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
które mają istotny wpływ na jakość i realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma
dodatkowo 2 punkty. Za trafne uzasadnienie Wykonawca otrzyma 2 punkty. Maksymalna
liczba punktów jaka można otrzymać za ten element kryterium wynosi 4 punktów.
 Za trafnie wskazany plan realizacji zadania gwarantujący terminowe i rzetelne wykonanie
zadania Wykonawca otrzyma 2 punkty.
UWAGA: Koncepcja opracowania powinna liczyć nie więcej niż 15 stron, czcionka Arial, rozmiar 10,
interlinia 1.15, marginesy ustalone na 2,5 cm. W przypadku przygotowania koncepcji niezgodnie
z powyższymi wymaganiami Wykonawca za to kryterium otrzyma 0 punktów.
Za trafne uznaje się elementy przedstawione w sposób wyczerpujący, rozległy, szczegółowy, przejrzysty, spójny, zrozumiały,
wykazujące dogłębną analizę i znajomość zagadnień. Opis zawiera konkretne przykłady sposobu realizacji zamówienia ze
wskazaniem sposobu ich dostosowania do specyfiki zamówienia.
2
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c) Punkty za kryterium „Wiedza i doświadczenie wykonawcy” przy wykonywaniu analiz
w zakresie gospodarki wodnej oraz zaproponowany plan realizacji zadania gwarantujący
terminowe i rzetelne wykonanie zadania, w tym zidentyfikowanie obszarów ryzyka dotyczących
terminowego i rzetelnego wykonania zadania, przyznane zostaną w następujący sposób:
1-2 opracowań/ekspertyz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – 5 pkt
3-5 opracowań/ekspertyz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – 10 pkt
6-9 opracowań/ekspertyz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – 15 pkt
≥ 10 opracowań/ekspertyz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – 20 pkt
I.

Obowiązki wykonawcy po podpisaniu umowy
Stała współpraca z zamawiającym przy wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności
w zakresie udzielania zamawiającemu wszystkich niezbędnych informacji związanych z jej
prawidłowym wykonaniem.
2. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ustalonymi
terminami.
3. Przekazanie autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w związku
z realizacją zamówienia, jak i ich projektów, umożliwiających ich dowolne wykorzystanie przez
zamawiającego, w szczególności odpłatne i nieodpłatne przekazywanie, czy użyczanie
wyników badań przez inne podmioty.
4. Przekazanie praw zależnych do wszystkich utworów powstałych w związku z realizacją
zamówienia.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały będące w jego posiadaniu po podpisaniu
umowy.
6. Wykonawca zapewni we własnym zakresie stosowną ochronę udostępnionych materiałów
przed dostępem do nich przez osoby trzecie.
1.

II.

Monitorowanie postępów realizacji zamówienia
1.
2.
3.

4.

5.
6.

III.

Postęp realizacji zamówienia będzie monitorowany przez zamawiającego począwszy od dnia
podpisania umowy.
Wykonawca na prośbę zamawiającego będzie przedstawiał informacje o prowadzonych
pracach zmierzających do terminowego i kompleksowego zrealizowania całości zamówienia.
Na każdym etapie pracy, na wniosek zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany
udostępnić do wglądu każdy z elementów pracy, celem oceny jakości i stopnia
zaawansowania prac.
W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, mogących mieć
wpływ na niedotrzymanie ustalonego terminu, wykonawca zobowiązany będzie do
zintensyfikowania prowadzonych prac, a także przekazania do akceptacji zamawiającego
w terminie 2 dni od momentu stwierdzenia opóźnienia planu zniwelowania opóźnienia.
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z zamawiającym w zakresie merytorycznym
podczas całego okresu trwania umowy.
Wykonawca przez cały okres realizacji pracy ma obowiązek uwzględniania uwag
zamawiającego dotyczących wszystkich elementów pracy.

Opis sposobu przygotowania, termin i miejsce złożenia oferty
1.
2.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 8 października 2018 r., do godz. 16:00, wyłącznie
drogą elektroniczną do zamawiającego na adres: SekretariatDOK@mgm.gov.pl.
Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 1 nie będą rozpatrywane.
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3.
4.
5.
6.

7.
IV.

O dochowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna
cena. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie oferenta.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert. W tym celu oferent złoży zamawiającemu kolejną ofertę oznaczoną w tytule
dodatkowo określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po
upływie terminu składania ofert.

Informacje dodatkowe
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego
wykonanie, a także do odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji oraz bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert.
3. Zamawiający zapewni ze swojej strony bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielania
dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić
na etapie realizacji zamówienia.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, poz. 1104.), jak również nie
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz nie stanowi zobowiązania
Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy
przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
6. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), co do których oferent lub wykonawca zastrzega, że
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
klauzulą: „tajemnica przedsiębiorstwa” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą
w sposób trwały.
7. Odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia można
uzyskać przesyłając pytania na adres e-mail: SekretariatDOK@mgm.gov.pl.
8. Dane kontaktowe zamawiającego: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa / Departament Orzecznictwa i Kontroli
Gospodarowania Wodami; e-mail: SekretariatDOK@mgm.gov.pl.

V.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy określając
miejsce i termin jej zawarcia. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się
z zamawiającym w terminie wskazanym w wezwaniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych
kwestii zawieranej umowy.
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VI.

Ochrona danych osobowych

W przypadku gdy, dane osobowe przekazane zostały Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przez podmiot, którego dane są
przetwarzane zastosowanie ma Klauzula I, a w przypadku gdy dane te zostały przekazane przez inny podmiot - Klauzula II.
Klauzula I

Klauzula II

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), informuję, że:

Zgodnie z art. 14 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), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem
danych”;
2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania
administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:
 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.),
 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) lub
 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.);
4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:
 w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki,
ul. Suwak 3, Warszawa,
 w zakresie wydruku centralnego: Xerox Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, Warszawa;
5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem
danych”;
2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania
administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:
 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.),
 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) lub
 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.);
4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i
imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny,
nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL, inne informacje przekazywane przez
wnioskodawców/organy administracji publicznej;
5) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu
podmiotowi:
 w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki,
ul. Suwak 3, Warszawa,
 w zakresie wydruku centralnego: Xerox Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, Warszawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony;
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl
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