OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
ZAMAWIAJĄCY:
1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
2. PGNiG Gazoprojekt, ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław
3. Gas Storage Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rumska 28, 81-198 Kosakowo
4. Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wojciecha
Bandrowskiego, 33-100 Tarnów,
5. PGNiG Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
6. Zakład Separacji Popiołów Siekierki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Augustówka 30,
02-981 Warszawa,
7. Exalo Drilling Spółka Akcyjna ul. Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła
8. Geofizyka Toruń Spółka Akcyjna, ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń
9. PGNiG Technologie Spółka Akcyjna, ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
10. PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248
Warszawa
11. PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa,
12. PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Plac
Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
13. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa Spółka Akcyjna, ul. Rybnicka 6C, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
14. PGNIG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA TECHNIKA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Energetyków, lok.17, 44-330 Jastrzębie Zdrój
15. GAS-TRADING Spółka Akcyjna, ul. Różana 8/17, 02-548 Warszawa,
16. GAS TRADING PODKARPACIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Dębicy, ul.
Metalowców 27, 39-200 Dębica,
17. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWYM GÓRNICTWA SUROWCÓW CHEMICZNYCH „CHEMKOP”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków
18. PGNIG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYŚL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w
Warszawie ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa,
19. PGNiG UPSTREAM NORTH AFRICA B.V. ul. Strawinskylaan 615, Tower A, Floor 6, Office A-615,
spółką wpisaną do holenderskiego Rejestru Handlowego pod nr 34 161 952, VAT number:
NL8100.96.158B01,
20. POLSKI GAZ TUW ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
21. PSG INWESTYCJE sp. z o. o., 00-412 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2,
22. SPV 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
23. SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
24. SPV 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25,
01-224 Warszawa
25. SPV 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25,
01-224 Warszawa,
26. SPV 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
27. SOLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614
Kraków
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reprezentowany przez:
Polskie Centrum Brokerskie sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25A 01-224 Warszawa, rejestracja Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000589473 ,NIP 7010523708, REGON 363134038.

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
Polskie Centrum Brokerskie sp. z o.o.,
ul. M. Kasprzaka 25A
01-224 Warszawa
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Aleksandra Elżakowska
e-mail: Aleksandra.Elzakowska@polskiecentrumbrokerskie.pl
tel: +48 500 293 480

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:
„Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z potencjalnym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników grupy kapitałowej PGNiG i ich
osób bliskich”.

I. PODSTAWA PRAWNA
Wstępne Konsultacje Rynkowe (dalej jako „Konsultacje”) prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Zakupów Wspólnych dla Spółek w Grupie Kapitałowej PGNiG „Regulamin
Wstępnych Konsultacji Rynkowych” (dalej jako „Regulamin WKR”) dostępny na stronie internetowej
www.polskiecentrumbrokerskie.pl.

II. PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI
1. Zamawiający ogłasza Konsultacje związane z potencjalnym postępowaniem zakupowym
zmierzającym do zapewnienia grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników grupy kapitałowej
PGNiG i ich osób bliskich.
2. Celem Konsultacji jest uzyskanie informacji przez Zamawiającego niezbędnych do podjęcia decyzji
odnośnie przygotowania postępowania zakupowego i poinformowanie wykonawców o swoich
planach i wymaganiach dotyczących zamówienia, w tym w szczególności w celu uzyskania przez
Zamawiającego wiedzy na temat optymalnego (najkorzystniejszego dla pracowników grupy
2/9

kapitałowej PGNiG) modelu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników grupy kapitałowej
PGNiG i ich osób bliskich.
3. W toku Konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu ich
przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie – pozwoli to na uzyskanie
wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

III. PRZEBIEG KONSULTACJI
1. Warunkiem udziału w Konsultacjach jest przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego w
terminie do dnia 19.08.2022 do godz. 16:00 Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach,
zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
2. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: e-mail
Aleksandra.Elzakowska@polskiecentrumbrokerskie.pl
3. Konsultacje prowadzone będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wstępnych Konsultacji
Rynkowych.
4. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby podmiotów, które zostaną dopuszczone do udziału w
Konsultacjach.
5. W Konsultacji nie mogą brać udziału podmioty:
1) wobec których złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęto postępowanie
upadłościowe albo wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony z tego względu, że
majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
2) wobec których zostało wszczęte postępowanie naprawcze;
3) wobec których została otwarta likwidacja.
6. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach podmiot ubiegający się o dopuszczenie
do udziału składa aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w Konsultacji a jeżeli podmiot ubiegający się o dopuszczenie do udziału w
Konsultacjach ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec
niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości. Podmiot
ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach składa również dokument potwierdzający
umocowanie do działania w jego imieniu osób podpisujących wniosek o dopuszczenie do udziału w
Konsultacji i biorących udział w Konsultacji, o ile umocowanie to nie wynika wprost z rejestru.
7. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach zobowiązany jest do złożenia wraz
z wnioskiem aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach.
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8. Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach rynkowych. Jeżeli
uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach (odpisu z właściwego
rejestru), do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z
oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta podmiotu ubiegającego się o
dopuszczenie do udziału w Konsultacjach rynkowych przez osoby do tego upełnomocnione.
9. Zamawiający wezwie podmioty ubiegające się o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach, które nie
złożyły pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt III ppkt. 6 powyżej do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach.
10. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach ma prawo zastrzec informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia należy
informacje takie zawrzeć odrębnie od informacji jawnych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Konsultacji rynkowych na każdym ich etapie bez
podania przyczyny.
12. Udział w Konsultacjach nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o zamówienie publiczne.
13. O zakończeniu Konsultacji rynkowych Zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczące w nim
podmioty.
14. Przystąpienie podmiotu do Konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na
wykorzystanie przekazywanych w trakcie Konsultacji informacji oraz utworów stanowiących
przedmiot praw autorskich na potrzeby planowania, przygotowania i realizacji wskazanego powyżej
planowanego zamówienia. Przystąpienie jest zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z
opracowań tych utworów, jak również stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika Konsultacji, że
wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
15. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach udziela bezwarunkowej zgody na
wykorzystanie przez Zamawiającego, udzielanych informacji w treści przyszłych dokumentów
zamówienia, planach zamówień i innych dokumentów niezbędnych do przygotowania i prowadzenia
procedury udzielania zamówienia publicznego.
16. Konsultacje będą polegały na wymianie korespondencji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym, a
podmiotami, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach.
17. Termin zakończenia Konsultacji przewidywany jest na dzień 02.09.2022
18. Doradztwo uzyskane w toku Konsultacji może zostać wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu
lub przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym Zamawiający podejmie
wszelkie niezbędne środki mające na celu przeciwdziałanie zakłóceniom konkurencji oraz
naruszeniom zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości.
19. Po publikacji niniejszego ogłoszenia Zamawiający może bezpośrednio poinformować o wszczęciu
Konsultacji znane mu podmioty, które w ramach prowadzonej działalności dysponują informacjami,
które mogą okazać się użyteczne dla osiągnięcia celu Konsultacji.
20. Za udział w Konsultacjach podmioty, które zgłosiły zainteresowanie nie otrzymają wynagrodzenia
oraz zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Konsultacjach.
21. Do udziału w Konsultacjach dopuszczone zostaną podmioty będące zakładem ubezpieczeń
prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową w zakresie
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ubezpieczeń na życie (Dział I. załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

IV. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI
1. Konsultacje prowadzone są w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem Konsultacji wykonują osoby
zapewniające bezstronność i obiektywizm.
3. Udział w Konsultacjach nie może naruszyć uczciwej konkurencji ewentualnego przyszłego
Postępowania zakupowego.
4. Konsultacje mają charakter jawny i są prowadzone w języku polskim, zaś wszelkie dokumenty
sporządzone przez uczestnika Konsultacji w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. Podmiot biorący udział w WKR zobowiązuje się do przedstawienia propozycji grupowego
ubezpieczenia na życie pracowników grupy kapitałowej PGNiG i ich osób bliskich uwzględniającej
minimalne wymogi Zamawiających zawarte w Załączniku nr 3 do niniejszego Ogłoszenia, Założenia
do propozycji grupowego ubezpieczenia na życie pracowników grupy kapitałowej PGNiG i ich osób
bliskich. Złożona propozycja będzie zawierała Załącznik nr 3 potwierdzający spełnienie przez Oferenta
minimalnych wymogów oraz wysokość składki ubezpieczeniowej. Uczestnik konsultacji ma prawo
zaproponować uatrakcyjnienie propozycji dodatkowymi korzyściami dla ubezpieczonych
wprowadzając dodatkowe zapisy i oddzielnie je wyceniając.
6. Jeżeli Zamawiający uzna, że dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem Konsultacji wymaga wiadomości specjalnych może powołać biegłych lub innych
doradców, w szczególności prawnych, technicznych i ekonomicznych.
7. Zasadniczą formą prowadzenia Konsultacji będzie wymiana korespondencji w postaci elektronicznej.
Ponadto Zamawiający dopuszcza inne formy, w szczególności:
1) spotkania indywidualnego z uczestnikami;
2) spotkania grupowego z uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w
określonych przez Zamawiającego terminach.
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia dialogu w określonej formie ze wszystkimi
Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach prowadzenia dialogu z Uczestnikami, w
zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku z
dialogiem, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania
Uczestników.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia Konsultacji rynkowych.
10. Koszty związane z przygotowaniem do udziału i swoim uczestnictwem w Konsultacji ponoszą
uczestnicy Konsultacji. Koszty uczestnictwa w Konsultacji nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego. Uczestnikom Konsultacji nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
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Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do udziału i udziału w
Konsultacji.
11. Pozostałe, szczegółowe zasady prowadzenia Konsultacji zostały określone w Regulaminie WKR, który
w Konsultacjach znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogłoszeniu.

V.

Procedura dopuszczenia do udziału w Konsultacjach

1. Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w Konsultacjach proszone są o złożenie wniosku o
dopuszczenie do udziału w Konsultacjach w terminie do dnia 19.08.2022 r. do godz. 16:00.
2. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach został zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego: www.polskiecentrumbrokerskie.pl
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach należy przesłać w na adres e-mail
Aleksandra.Elzakowska@polskiecentrumbrokerskie.pl
4. Zaleca się złożenie wniosku zaszyfrowanego hasłem, które zabezpieczy plik przed przypadkowym
otwarciem, a w tytule wiadomości zaleca się wskazanie treści „Wniosek o dopuszczenie do udziału we
wstępnych konsultacjach rynkowych, Nie otwierać przed dniem: 22.08.202 godz. 8:00”.
5. Hasło winno zostać przekazane w wiadomości SMS na nr tel. +48 500 293 480. Wiadomość sms, poza
hasłem powinna zawierać, co najmniej, pełną nazwę podmiotu, od którego pochodził wniosek.
6. Jeżeli wniosek zostanie złożony w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie wniosku.
7. Jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym podmiot
ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach rynkowych i w zależności od podjętej decyzji
poinformuje o przyjęciu do rozpatrzenia złożonego wniosku bądź zwróci wniosek bez rozpatrzenia – tym
samym Zamawiający może dopuścić do udział w Konsultacjach
8. We wniosku o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach należy zamieścić następujące dane: nazwę/imię
i nazwisko podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach, jego siedzibę i adres,
adres e-mail, a także numeru telefonu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba
(osoby) składająca wniosek jest/są upoważniona/e do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o
dopuszczenie do udziału w Konsultacjach rynkowych.
9. Za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego na
wskazany adres e-mail w pkt. II.
10. Zamawiający po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach rynkowych
zaprosi do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach,
zgodne z wymogami ogłoszenia.

6/9

VI.

Ochrona danych osobowych

1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych
zobowiązany jest do poinformowania osób uprawnionych do jego reprezentacji, których dane
osobowe zawarte są w jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w ramach konsultacji (w
szczególności w pełnomocnictwie), o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego
(„Osoby uprawnione do reprezentacji”).
Podmiot ten informuje Osoby uprawnione do reprezentacji, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Polskie Centrum Brokerskie z siedzibą w Warszawie,
ul. M. Kasprzaka 25A (01-224 Warszawa), dalej jako: „PCB”.
1.2. Kontakt z PCB jest możliwy pisemnie na adres ul. M. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa.
1.3. PCB wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail
daneosobowe@polskiecentrumbrokerskie.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
1.4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez reprezentowany przez Panią/Pana podmiot
ubiegający się o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych poprzedzających
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz pozyskane przez PCB z rejestrów
publicznych (KRS, CEIDG).
1.5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PCB. obejmuje: imię, nazwisko,
stanowisko, reprezentowany podmiot, dane ujawnione w jawnych rejestrach, dane ujawnione w
treści pełnomocnictwa (jeśli zostało ono Pani/Panu udzielone).
1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1.6.1.przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Konsultacje) z udziałem reprezentowanego przez
Panią/Pana podmiotu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PCB
(art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO);
prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji podmiotu
ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach i reprezentującej/ych ten podmiot
osoby/osób oraz przeprowadzeniu Konsultacji zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym;
1.6.2.wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
1.6.3.ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PCB art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie
uzasadniony interes polega na umożliwieniu PCB dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
1.7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług
IT, Zamawiającemu, podmiotom świadczącym na rzecz PCB, usługi niezbędne do przeprowadzenie
Konsultacji z udziałem reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu, w tym usługi prawne, a
w stosowanych przypadkach także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
1.8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
Konsultacji. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
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obrony przed takimi roszczeniami przez PCB. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane
jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa.
1.9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
1.10.
Skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku ewentualnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych.
1.11.
W ewentualnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
1.12.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
1.13.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
osobowych w celu określonym w pkt. 2.6.1 oraz 2.6.3 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją.
1.14.
W przypadku udostępnienia danych osobowych przez PCB do spółek występujących w roli
Zamawiającego, każda ze spółek występujących w roli Zamawiającego (wymieniona na s. 1
niniejszego dokumentu), dalej jako: „Zamawiający”, będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe
jako administrator danych osobowych.
1.15.
Dane kontaktowe Zamawiającego zostały podane na s. 1 niniejszego dokumentu.
1.16.
Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: daneosobowe@polskiecentrumbrokerskie.pl w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych.
1.17.
Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie będą przetwarzane w celu:
1.17.1. przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych (Konsultacje) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
1.17.2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w zakresie ustawy Prawo
zamówień publicznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
1.17.3. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Zamawiającego (art. 6 ust. 1
lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Zamawiającemu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonymi Konsultacjami.
1.18.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług
IT, podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do przeprowadzenia
Konsultacji. W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom
uzyskującym dostęp do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
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1.19.
Postanowienia zawarte w pkt. 2.4. – 2.5. oraz 2.8. – 2.13. niniejszej klauzuli informacyjnej
mają zastosowanie odpowiednio do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający uzyskał Pani/Pana dane osobowe od PCB.
2. Pomiot ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach, w celu potwierdzenia wykonania
obowiązku informacyjnego określonego w pkt. 1 Ogłoszenia o Konsultacjach, składa oświadczenie
zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w
rozumieniu przepisów ustawy PZP, w szczególności nie jest elementem postępowania w trybie dialogu
konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera
prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z
2017 r., poz. 1834 ze zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016
r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920).

Załączniki:
1. Wniosek o dopuszczenie do Wstępnych Konsultacji Rynkowych
2. Regulamin Wstępnych Konsultacji Rynkowych
3. Założenia do propozycji grupowego ubezpieczenia na życie pracowników grupy kapitałowej PGNiG i
ich osób bliskich.
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