WRM-RI.7013.28.2019

Będzin, dnia 04.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Remont mogiły
zbiorowej na cmentarzu parafialnym Św. Tomasza w Będzinie.
Przedmiotem zamówienia jest remont mogiły zbiorowej żołnierzy polskich poległych w latach 1919
– 1921 z granitu strzegomskiego, z krzyżami i grawerami nagrobnymi, położonej na cmentarzu
parafialnym Św. Tomasza (parafia sosnowiecka) w Będzinie przy ul. Małobądzkiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,
w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego oraz rysunku remontu mogiły
stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania oferowego.
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 ze zm.).
III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 22.11.2019 r. od daty zawarcia umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców:
1.1) Wymaga się wykazania wykonania dwóch robót o minimalnej wartości brutto 10.000,00 zł każda.
Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
uznaje się roboty w zakresie wykonania lub remontu lub renowacji mogił lub pomników.

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający
oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą
realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2.Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem
przybliżenia dziesiętnego.
3.Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja
ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
4.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
5.Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena
ryczałtowa nie podlega zmianom.
6.Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić
wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie roboty jakie z technicznego punktu
widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu
zamówienia pn.:„Remont mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym Św. Tomasza w
Będzinie.
Wyceniając robotę, Wykonawca winien odnieść się do warunków umownych oraz opisu przedmiotu
zamówienia , w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót, zastosowanych
materiałów i urządzeń. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami
Zamawiającego, według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Zamawiającego.
Cena podana przez Wykonawcę musi pokrywać wszelkie koszty wykonania robót, jak również m.in.koszty:
-wypełnienia obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych
z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w zamówieniu,
-analiz laboratoryjnych, jeśli będą potrzebne, oraz wszelkie koszty z tym związane,
-dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkie koszty z tym
związane,
-sprzętu Wykonawcy, wraz z jego dostarczeniem na teren budowy i utrzymaniem,
-zużycia mediów dla potrzeb wykonania robót,
-wszelkich robót tymczasowych oraz wszelkie koszty z tym związane,
-wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
-koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, wszelkie roboty
przygotowawcze, demontażowe, wyburzeniowe, odtworzeniowe i porządkowe,
-koszty uzyskania warunków zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, koszty ewentualnego
zainstalowania liczników zużycia wody i energii oraz koszty zużycia energii i wody w czasie budowy,
-koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów,
-koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,
-koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów, w tym pomiarów
geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji
i map geodezyjnych wraz z naniesieniem na mapy zasobów geodezyjnych itp. (protokoły badań, sprawdzeń
i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym),
- koszty sporządzenia w dwóch egzemplarzach i przekazanie zamawiającemu dwóch egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierowników
robót branżowych, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli
takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych,
- koszty naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu
w czasie prowadzenia robót, ponoszenia w okresie realizacji inwestycji kosztów eksploatacyjnych
związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia,

- koszty przywrócenia do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, obiektów, terenów przyległych i dróg
dojazdowych, które uległy uszkodzeniu w trakcie realizacji zadania.
Roboty winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w zapytaniu ofertowym, zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego i poleceniami inspektora. Tylko tak wykonane roboty będą odbierane. Cena
ofertowa winna pokrywać wszystkie wymogi kompletnego i należytego wykonania robót niezależnie od
tego, czy w dokumentach zamówienia są one opisane szczegółowo, czy nie.
Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem
prac wykazanych w przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z opisu
przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia.
VI. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według
druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę
wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum,
VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Najniższa cena.
SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
zaoferuje najniższą cenę.
W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych.
VIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę (skan dokumentów) należy przesłać e-mailem na adres: inwestycje@um.bedzin.pl
lub należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie
Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy
się data wpływu) na adres:
Urząd Miejski w Będzinie , Wydział Rozwoju Miasta, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20.
Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą
zadania.
Termin składania ofert upływa dnia 13.09.2019 r. godz. 12:00.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień
dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach
oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia
podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia

postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania:
Mirosław Leśniewski
Wydział Rozwoju Miasta – Referat Inwestycji
tel. kontaktowy: 32 267 91 64
mail: inwestycje@um.bedzin.pl

.…......................................

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
2. Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2)
3. Warunki gwarancji (zał. nr 3)
4. Wzór umowy (zał. nr 4)
5. Informacja RODO (zał. nr 5)
6. Przedmiar robót (zał nr 6)
7. Wzór orła wojskowego z 1919 r. ( zał. nr 7)
8. Rysunek remontu mogiły (zał. nr 8)
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załącznik nr 1

…..................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................
Siedziba.........................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat
.......................................................................................................................................................
tel. …..........................................................fax.............................................................................
Regon ........................................................NIP............................................................................
Internet ............................................................... e-mail..............................................................
Nawiązując do zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Remont mogiły zbiorowej na
cmentarzu parafialnym Św. Tomasza w Będzinie na warunkach określonych w zapytaniu oferuję
wykonanie zadania za cenę ryczałtową brutto:
……………………………………zł (słownie:...............................................................................)
Termin realizacji zamówienia: do 22.11.2019 r. od daty zawarcia umowy.
Niniejszym oświadczam, że:
- zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- spełniam warunek posiadania wiedzy i doświadczenia określony w zapytaniu ofertowym;
-oświadczam, że uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte
w ofercie oraz zobowiązuje się uzyskać zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych
w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczam, że poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte
w ofercie oraz zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach
i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.

....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
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załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45215400-1 Roboty na cmentarzach
45453199-8 Roboty renowacyjne
Przedmiotem zamówienia jest remont mogiły zbiorowej żołnierzy polskich poległych w latach 1919 – 1921
z granitu strzegomskiego, z krzyżami i grawerami nagrobnymi, położonej na cmentarzu parafialnym
Św. Tomasza (parafia sosnowiecka) w Będzinie przy ul. Małobądzkiej.
W ramach zadania należy wykonać:
- nowe urządzenie mogiły zbiorowej z granitu strzegomskiego, z krzyżami i grawerami
nagrobnymi, dwa rzędy z trzech istniejących,
- wybrukowania otoczenia mogiły kostką granitową (kostka Zamawiającego),
- uzupełnienie mogiły żwirem granitowym.
Należy zakupić i zamontować 24 szt. płyt nagrobnych z granitu strzegomskiego o wymiarach
60x120 cm, gr. 8 cm. Na każdej z płyt powinien zostać umieszczony grawer z wzorem orła
wojskowego z 1919 r. (wg załącznika nr 7 do zapytania ofertowego) wielkości min. 35x50cm, oraz
napis „Bóg Honor Ojczyzna”.
Kształt bryły nagrobka należy wykonać w sposób zbliżony z kształtem do nagrobków Cmentarza
Orląt Lwowskich, zgodnie z załącznikiem nr 8 do zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej z realizacji prac (przed
rozpoczęciem i po zakończeniu) w trzech egzemplarzach.
Wykonawca przyjmując do wykonania w/w roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną
starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia,
z wyjątkiem kostki granitowej, którą dostarczy Zamawiajacy.
Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Ilekroć w dokumentacji technicznej
Zamawiający używa nazw handlowych to dopuszczalne jest wówczas zastosowanie innych
równoważnych urządzeń. Równoważność oznacza, iż zaoferowane urządzenie winno mieć
analogiczne wymiary, tożsame funkcje, oraz winno być wykonane z tych samych materiałów lub
materiałów o takich samych parametrach (twardość, giętkość, wytrzymałość, estetyka
wykończenia). Zmiana materiałów i urządzeń określona powyżej każdorazowo wymaga pisemnej
zgody ze strony Zamawiającego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem.
Uwaga:
1.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora/ zobowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
2.Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane. Utrzymanie czystości
i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996r.o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach. Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania
odpadów. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach.
3.Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia
warunków placu budowy, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem
zamówienia oraz uzyskał dodatkowe informacje konieczne i przydatne do oceny i wyceny prac w
celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia. Koszty
oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca.
4.Wykonawca w momencie rozliczenia robót przedłoży inspektorowi nadzoru, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem kopię (karty przekazania odpadów) do unieszkodliwienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio oznakować i zabezpieczyć teren robót.
6.Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną robót zgodnie z Prawem budowlanym i
innymi przepisami. Po ukończeniu robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu
powykonawczą dokumentację geodezyjną.
7. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu umowy pojawi się konieczność uzyskania stosownych
zgód, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych podmiotów, w tym organów administracji,
wykonawca zobowiązany jest do ich uzyskania na własny koszt. Jeżeli w związku z realizacją
przedmiotu umowy pojawi się konieczność przeprowadzenia postępowań administracyjnych,
koszty z nimi związane poniesienie wykonawca.
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załącznik nr 3

Warunki Gwarancji
Wykonawca:
Firma……….........................................................................................................
ADRES .................................................................................................,
Telefon....................................., mail ..................FAX………………………………..
udziela na okres ..................... gwarancji,
(którego początek liczony od dnia ........................... końcowego odbioru),
na wykonane roboty budowlane pn.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
w/na obiekcie ………………………...................................................................,
położonym w ................................ adres:..............................................................................,
zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – Miastem Będzin
nr ……………............................ , z dnia ………………………….,
zwana dalej Umową.
1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz
zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
całego w/w zakresu rzeczowego.
1a. W przypadku gdy z budynku lub obiektu, w którym były przeprowadzone roboty budowlane
objęte zakresem niniejszej gwarancji (określone w pkt 1) będzie korzystał inny podmiot (zwany
dalej Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania
ewentualnych wad, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
2.Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia
posiadają dopuszczenia do obrotu na myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe
użytkowanie obiektu.
3.W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający
(lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego
wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie – zgodnie z danymi
wskazanym przez wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany jest
usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt 4 i pkt 5.
4.W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 3
dni od daty zawiadomienia.
5. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w pkt 4, i nie wykluczające eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego
lub Użytkownika.
5a.W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może zezwolić na usunięcie wad w terminach innych niż określone w punkcie 4 i 5.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.
7. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej
gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich
zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego lub Użytkownika.

9. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez
Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce).
10. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia
instalacyjne, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego
koszty w okresie gwarancji.
Przybycie i uczestnictwo Wykonawcy w dokonanych przeglądach i wizjach jest nieodpłatne.
11. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową
urządzenia, materiały budowlane, instalacyjne, systemy producent / dostawca udziela gwarancji
dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże
Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie
gwarancji.

...................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
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załącznik nr 5

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Remont mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym Św. Tomasza w Będzinie.
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych
przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Będzina z siedzibą
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20;
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bedzin.pl;
2. pisemnie na adres siedziby Administratora;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont mogiły zbiorowej
na cmentarzu parafialnym Św. Tomasza w Będzinie
- 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 2004r.

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 z póżn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
- 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;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(1);
•

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(2);

•

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(3);

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

- 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.

(1) Wyjaśnienie: zgodnie z art. 8a ust.2 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
(2) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
(3)

Wyjaśnienie: zgodnie z art. 8A ust.4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem o którym

mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/678, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

