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OGŁOSZENIE
Zamawiający – Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich informuje o wszczęciu sektorowego
postępowania podprogowego
na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2020”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, PRZY
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 443.000 EURO
na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień sektorowych
poniżej progów unijnych

Strzelce Wielkie, dnia 13.12.2019r.
Zatwierdzam

I. Zamawiający. Informacje ogólne
I.1. Zamawiający:
Nazwa zamawiającego: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Adres zamawiającego: Strzelce Wielkie 84
Kod Miejscowość: 63-820 Piaski
Telefon: (65) 571 93 64
Faks: (65) 571 93 64
adres strony internetowej www.mzwik.com
adres poczty elektronicznej sekretariat@mzwik.com
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
I.2. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma: Regulamin udzielania zamówień sektorowych
poniżej progów unijnych, do których udzielania Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w
Strzelcach Wielkich nie jest zobowiązany stosować ustawę Prawo Zamówień publicznych – Uchwała
Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Nr 3/VIII/2019 z
dnia 4 czerwca 2019r.
I.3.Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego prowadzi się w języku polskim.

II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej
443.000 EURO na podstawie art. 133 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia
III.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w 2020 roku, odpowiadających
standardom jakościowym oraz technicznym, według asortymentu zawartego w formularzu
cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do
niniejszej SIWZ.
Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: (według podziału przedstawionego
w formularzu cenowym):
Cześć I: Dostawa materiałów żeliwnych.
Część II: Dostawa materiałów pozostałych.
Zakres rzeczowy obejmuje dostawę wyżej wymienionych materiałów do magazynu głównego
w Strzelcach Wielkich oraz do obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na obszarze
gmin Krobia, Pępowo, Pogorzela (powiat Gostyń) i gminy Kobylin (powiat Krotoszyn).
Dostawę materiałów budowlanych należy realizować sukcesywnie w terminie i asortymencie
określonym przez Zamawiającego.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części. Jeden Wykonawca może złożyć
ofertę na jedną lub obydwie części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w oparciu o jej
wyliczenie dokonane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do formularza
ofertowego (odpowiednio dla części I lub części II lub dla części I i II).
Formularz cenowy należy załączyć do oferty w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
(na pendrive, płycie CD lub innym nośniku informacji).
3) Ilości materiałów budowlanych (podane w załączniku nr 1a do formularza ofertowego niniejszego
ogłoszenia), są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zapotrzebowania z roku
ubiegłego. Ostateczna ilość zakupionych materiałów uzależniona będzie od zapotrzebowania
Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu. Niezrealizowanie zamówienia w całości przez
Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych wykonawcy.
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4) Ilości materiałów budowlanych są wielkościami szacunkowymi, stanowią jedynie przybliżoną
wielkość dostaw, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu w stosunku do
prognoz. Faktyczne ilości dostaw uzależnione będą wyłącznie od rzeczywistych potrzeb.
Zamawiający dopuszcza więc możliwość wykorzystania prawa opcji do 10 % wartości zamówienia
podstawowego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić. W przypadku nieskorzystania
przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5) Zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe materiałów będących przedmiotem
dostawy nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.
6) Oferowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz
aktów wykonawczych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilości, jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi
dostarczanych materiałów.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przydatność do użytkowania każdego
z oferowanych przez Wykonawcę materiałów budowlanych wymienionych w załączniku nr 1a do
formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Okres gwarancji
wynosił będzie 12 miesięcy i będzie liczony od daty dostarczenia przez Wykonawcę poszczególnych
materiałów.
7) Wykonawca uwzględni w cenie oferowanych materiałów budowlanych koszty z tytułu ich
załadunku, transportu do poszczególnych miejsc wskazanych w pkt 1) oraz rozładunku.
CPV 44.11.10.00-1
CPV 44.16.00.00-9
CPV: 44.16.70.00-8
CPV: 44.16.74.00-2

Materiały budowlane
Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
Różny osprzęt do przewodów
Kolanka

Postępowanie zostało podzielane na dwie części: (według podziału przedstawionego w formularzu
cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.
Cześć I: Dostawa materiałów żeliwnych.
Część II: Dostawa materiałów pozostałych.
III.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców to przyjmuje się, że każdemu takiemu
wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia
gwarantujące wykonanie dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz zapewniające
uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w w/w
opisie, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowiązującym prawem.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.
Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie,
że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych
w dokumentacji technicznej.
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III.3. PODWYKONAWCY
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia) przez
Wykonawcę, którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy oraz podania
przez wykonawcę w formularzu oświadczenia – (załącznik nr 3 do ogłoszenia), firm
podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy.
3) Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w terminie od dnia
1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
Wykonawca będzie dostarczał zamówione materiały budowlane do wskazanych w pkt. III.1.1) miejsc,
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:00.

V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone przez
Zamawiającego, w zakresie:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących
wykazania spełniania tego warunku.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących
wykazania spełniania tego warunku.
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu
Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu (DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ):
Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszego ogłoszenia
Wykonawca składa powyższe oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do
ogłoszenia.
2. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min. 200.000 zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu.
W sytuacji, kiedy Wykonawca przystępuje do obu części zadania tj. części I oraz części II, składa
dokumenty wymienione powyżej tylko raz.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
z zachowaniem formy pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub
faks).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę lub
na podany adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z jego treścią.
5. Osoby upoważnione do kontaktów:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
imię i nazwisko
Paweł Piasecki
tel.
+ 48 65 57 27 994, (kom) 726 757 797
fax.
65 57 19 364
w terminach
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
imię i nazwisko
Małgorzata Jasik
tel./fax
+ 48 65 57 19 364
e-mail
malgorzata.jasik@mzwik.com
w terminach
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
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VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór
oferty stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
2. Oferta winna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oświadczenia wymagane od wykonawcy składane są w oryginale.
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy).
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.
6. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy (wypełniając odpowiednio część zadania, do której Wykonawca
przystępuje)
b) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków
udziału określone w ogłoszeniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
9. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy,
napisem: “Oferta w przetargu na dostawę materiałów budowlanych w roku 2020", jak również
powinna być wyodrębniona informacja, której części zadania oferta dotyczy, tj.
Cześć I: Dostawa materiałów żeliwnych
lub
Część II: Dostawa materiałów pozostałych
lub
Cześć I: Dostawa materiałów żeliwnych i Część II: Dostawa materiałów pozostałych
(w zależności, do której części zadania przystępuje Wykonawca).
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub ich brak w wymaganym terminie.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli Zamawiający otrzyma
pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
Ww. zmiana lub wycofanie oferty winny być dostarczone w zamkniętej kopercie opatrzonej
napisem: „Oferta w przetargu nieograniczonym: Dostawa materiałów budowlanych w roku 2020",
jak również powinna być wyodrębniona informacja, której części zadania wycofanie bądź zmiana
dotyczy (jak powyżej) i nazwą, adresem wykonawcy oraz oznaczonej ponadto napisem: „zmiana”
lub „wycofanie”.
11. Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

IX. Miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski – Sekretariat,
do dnia 23 grudnia 2019 roku, do godz. 10.00.
2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski –
sala posiedzeń, o godz. 10.15 w dniu 23 grudnia 2019 roku.
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X. Opis sposobu obliczania ceny
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Cena oferty (brutto) obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty załadunku,
transportu do poszczególnych miejsc wskazanych w pkt III.1.1) oraz rozładunku dostarczanych
materiałów budowlanych.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – wypełniając odpowiednio część lub części
zadania, do których Wykonawca przystępuje.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w "Formularzu cenowym"
stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszego ogłoszenia – wypełniając odpowiednio część lub
części zadania, do których Wykonawca przystępuje, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do
"Formularza ofertowego".
Formularz cenowy należy załączyć do oferty w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
(na pendrive, płycie CD lub innym nośniku informacji).
Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług.
Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego
dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

XI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej. Rozliczenie nastąpi
w złotych polskich (PLN).
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XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena 100%.
2. Ranking ofert przy uwzględnieniu kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100
punktów, w następujący sposób:
C = (Cncb/Cbob) x 100 pkt, gdzie:
C - ilość punktów za cenę,
Cncb - najniższa cena brutto,
Cbob - cena brutto oferty badanej.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określone
zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

XIV. Informacje dotyczące danych osobowych
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), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z siedzibą w Strzelcach Wielkich 84,63-820 Piaski, tel. 65 571 93
64, e-mail: sekretariat@mzwik.com
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich z siedzibą w Strzelcach Wielkich 84,63-820 Piaski jest Pani/Pani Katarzyna
Jakubowska-Rozwalka, kontakt: kas5@poczta.onet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
powyżej 30 000 euro pn. „Dostawa materiałów budowlanych w roku 2020" nr sprawy: 02/12/2019
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego wraz ze wzorem formularza cenowego
stanowiącego załącznik nr 1a do formularza ofertowego,
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Strzelce Wielkie, dnia 13.12.2019r.
Sprawdziła Komisja Przetargowa
podpisy członków:
Krzysztof Surma
Przewodniczący Komisji
Małgorzata Jasik

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Krzysztof Piasecki

Członek

Paweł Piasecki

Członek

Anna Jędryczka

Członek
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