WOr.271.124.2019

Będzin, dnia 30.09.2019 r.

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
Adres do korespondencji:/
Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Będzinie
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
tel. 32 267 92 38
fax. 32 267 91 34
przetargi@um.bedzin.pl
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: Remont wewnętrznej
instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji hydrantowej w budynku Urzędu
Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20 zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego.
Do zakresu remontu wchodzą między innymi:
-demontaż starej instalacji hydrantowej,
-montaż nowej instalacji hydrantowej,
-instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych typu średniego z kształtkami
z żeliwa ciągliwego.
Rurociągi prowadzone na całej długości należy izolować otuliną z pianki polietylenowej.
W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy należy osadzić tuleje ochronne.
Po wykonaniu instalacji przeciwpożarowej należy sprawdzić poprawność jej działania oraz
sprawdzić ciśnienie oraz wydajność każdego z hydrantów.
Instalację poddać płukaniu, a następnie wykonane odcinki wodociągów należy poddać próbom

ciśnieniowym
Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym, przewody instalacji hydrantowej należy
zaizolować otulinami.
Instalację hydrantową należy podłączyć do szyny uziemiającej, w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej – istniejąca szyna uziemiająca.
Podłączenie istniejącej instalacji zimnej wody użytkowej.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót załącznik nr 6 do zapytania ofertowego oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Wykonawca przyjmując do wykonania ww. roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością
i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami

i przepisami.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców:
1.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dwie roboty o minimalnej wartości
brutto 10 000,00 zł każda w zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub remontu
instalacji hydrantowej.
Wymaga się, aby roboty budowlane wykonane były nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie oraz były należycie wykonane, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
1.2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie
dysponował):
-co najmniej jedną osobę, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji wodociągowych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1117) lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
tj. osobą/osobami, której/których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy
z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(„świadczenie usług transgranicznych”).
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 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. Cenę ofertową brutto (wraz z podatkiem VAT) należy obliczyć w oparciu o załączoną
specyfikację techniczną oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych
i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie
materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.
6.Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić
wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem oraz specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, 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.
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie roboty jakie z technicznego punktu widzenia
są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
7. Wyceniając poszczególne pozycje, Wykonawca winien odnieść się do warunków umownych, ST
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 wykonania robót i utrzymaniem,
-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 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 ogólne Wykonawcy, zysk, podatki,
Koszty powyższe nie stanowią odrębnego wynagrodzenia Wykonawcy.
Roboty winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w ST i opisie przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. 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 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. W związku
z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

8.Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2.Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem
nieważności.
3.Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6.Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym
miejscu dokonania zmiany.
7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) rozumie się informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie
są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności..
Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji
zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności
zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia
21 października 2005r. sygn. III CZP 74 /05).
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym
zamówieniem.
VII. 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.
VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Najniższa cena.
SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której
Wykonawca zaoferuje najniższą cenę.
W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych.

IX.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Do dnia podpisania umowy wybrany w wyniku przetargu Wykonawca jest zobowiązany
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 %
ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w:
-pieniądzu (winien przelać je) na konto:
ING Bank Śląski S.A O/Będzin nr 83 1050 1227 1000 0023 1347 0409
z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie pn.: Remont wewnętrznej
instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie.
- lub innej formie:
•

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

•

gwarancjach bankowych;

•

gwarancjach ubezpieczeniowych;

•

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

(w przypadku

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-

kredytowej

wymaga

się

przedłożenia

potwierdzającego zawarcie umowy np. dokument
bankowej lub dokument umowy

stosownego

dokumentu

gwarancji ubezpieczeniowej czy też

w przypadku braku potwierdzenia zawarcia umowy

gwarancyjnej lub dokument umowy ustanowienia

zastawu rejestrowego czy też umowa

ustanowienia zastawu na papierach wartościowych itp.).
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

X.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę 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 Biuro Zamówień Publicznych
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą
zadania
lub e-mailem przetargi@um.bedzin.pl (skany dokumentów).
Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2019 r. godz. 9:00.
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: Joanna Tomasik Kierownik Biura Zamówień Publicznych.
W oryginale podpis i pieczęć
Z up. Prezydenta Miasta Będzina
WICEPREZYDENT MIASTA
Anna Drzewiecka
Załączniki:
1.Formularz ofertowy (zał. nr 1)
2.Wzór umowy (zał. nr 2)
3.Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 3)
4.Informacja RODO (zał. nr 4)
5.Dokumentacja projektowa (zał. nr 5)
6. Przedmiar robót (zał. nr 6)
7. STWiOR (zał. nr 7)
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załącznik nr 1

…..................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................
Siedziba.........................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat
.......................................................................................................................................................
tel. …..........................................................fax.............................................................................
Regon ........................................................NIP............................................................................
e-mail..............................................................
Nawiązując do zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: Remont wewnętrznej instalacji
hydrantowej w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie na warunkach określonych w zapytaniu
oferuję wykonanie zadania za cenę ryczałtową brutto:
……………………………………zł (słownie: ….....................................................................),
Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Niniejszym oświadczam, że:
- zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- spełniam warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej określony w zapytaniu
ofertowym;
- dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz oświadczam, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi
przepisami prawa;
- 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

WOr.271.124.2019

załącznik nr 2
UMOWA NR .........................

Zawarta w dniu ……………….. r. w Będzinie pomiędzy następującymi Stronami:
Miastem Będzin ul. 11 Listopada 20 posiadającym REGON: 276257446 NIP: 6252430128
reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
zwanym dalej w tekście umowy “Zamawiającym”
a:
….........................................................................................................................................................
mającym siedzibę: …...........................................................................................................................
posiadającym: REGON : …...................................................... NIP: …..............................................
zwanym dalej “Wykonawcą”.
Zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami) do umowy nie mają zastosowania jej
przepisy.
§1
Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu ….............................r.
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej
w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie.
§2
Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu instalacji hydrantowej w budynku Urzędu
Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20 zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego.
Do zakresu remontu wchodzą między innymi:
-demontaż starej instalacji hydrantowej,
-montaż nowej instalacji hydrantowej,
-instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych typu średniego z kształtkami
z żeliwa ciągliwego.
Rurociągi prowadzone na całej długości należy izolować otuliną z pianki polietylenowej.
W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy należy osadzić tuleje ochronne.

Po wykonaniu instalacji przeciwpożarowej należy sprawdzić poprawność jej działania oraz
sprawdzić ciśnienie oraz wydajność każdego z hydrantów.
Instalację poddać płukaniu, a następnie wykonane odcinki wodociągów należy poddać próbom
ciśnieniowym
Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym, przewody instalacji hydrantowej należy
zaizolować otulinami.
Instalację hydrantową należy podłączyć do szyny uziemiającej, w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej – istniejąca szyna uziemiająca.
Podłączenie istniejącej instalacji zimnej wody użytkowej.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót załącznik nr 6 do zapytania ofertowego oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Wykonawca przyjmując do wykonania ww. roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością
i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przy
wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
§3
1.Wykonawca

zobowiązany

jest

wykonać

przedmiot

umowy

zgodnie

z

powszechnie

obowiązującymi przepisami, normami branżowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przy użyciu materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w tego
rodzaju pracach, odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowanych w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, jak również do przedłożenia Zamawiającemu na jego żądanie certyfikatów na znak
bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normy
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy,
albo aprobatę techniczną.
2. Wykonawca zobowiązany jest kierować się przy wykonywaniu przedmiotu umowy bieżącymi
wytycznymi Zamawiającego.
§4
Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.
§5
Integralną część umowy stanowią:
-zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 5,6,7

-oferta Wykonawcy.
§6
1.Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
- ze strony Zamawiającego:
- przedstawiciel ...........................................
- ze strony Wykonawcy:
- kierownik budowy …........................................ nr uprawnień....................................
Wykazana osoba działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
2. Kierowanie robotami budowlanymi objętymi umową Wykonawca zobowiązany jest powierzyć
wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie objętym umową, zgodnie
z ustawą Prawo budowlane.
3.Zmiana osoby ze strony Wykonawcy następuje w formie pisemnego – pod rygorem nieważności
-aneksu do umowy, po potwierdzeniu przez Wykonawcę posiadania przez tę osobę wymaganych
uprawnień budowlanych.
§7
1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę ze szczególną starannością i dbałością o interesy
Zamawiającego. W szczególności obowiązkiem Wykonawcy jest:
a) strzec mienia znajdującego się na terenie objętym robotami budowlanymi jako podmiot
ponoszący odpowiedzialność za ten teren od dnia przejęcia placu budowy;
b) utrzymywać przez cały okres realizowania umowy polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy o sumie
gwarancyjnej co najmniej 50 000,00 zł za każde zdarzenie i ich sumę;
c) zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym robotami budowlanymi oraz odpowiednio
oznakować i zabezpieczyć teren;
d) zapewnić na terenie robót przedstawicielom Zamawiającego warunki pobytu i pracy w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym przepisami BHP;
e) stale utrzymywać teren objęty robotami budowlanymi w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych;
f) w razie zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego albo mienia osób trzecich niezwłocznie dokonać napraw oraz doprowadzić do stanu pierwotnego;
g) na bieżąco porządkować i usuwać z terenu objętego robotami budowlanymi zbędne materiały,
odpady i śmieci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

h) niezwłocznie po zakończeniu robót – uporządkować teren objęty robotami budowlanymi
oraz przekazać go Zamawiającemu w stanie należytym w związku z odbiorem robót;
i) przy wykonywaniu robót 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.);
j) powiadomić przedstawiciela Zamawiajacego o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu
oraz o terminie wykonywania robót zanikających;
k) zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego - jakości wykonanych robót z materiałów Wykonawcy na terenie
budowy, a także do sprawdzenia jakości i ilości zużytych materiałów.
2. Jeżeli Zamawiający żąda badań, które nie są przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca
obowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże
się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań
obciążą Zamawiającego.
3.Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno – prawny w zakresie wytwarzania odpadów.
Wykonawca oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady,
to on jest Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do postępowania z nimi
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska
naturalnego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia kart ewidencji odpadów
oraz kart przekazania odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji.
4.Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami Wykonawca zobowiązany jest
prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. z Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) oraz z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. z Dz.U. z 2019 r. poz. 701 .).

§8
1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest
niezbędne, a których nie można było przewidzieć, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować Zamawiającego na piśmie o konieczności ich wykonania.
2. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji robót dodatkowych jest możliwe wyłącznie
po uprzednim pisemnym uzgodnieniu przez Strony warunków wykonania tych robót, w tym ich
zakresu, terminu wykonania oraz wynagrodzenia Wykonawcy.
W razie naruszenia postanowień zdania poprzedzającego uznaje się, że Wykonawca prowadził takie
roboty na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko.

3. Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym może i powinien wykonywać jedynie czynności
niezbędne dla ratowania życia i zdrowia, a także niezbędne do ochrony mienia znacznych
rozmiarów.
§9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
…………………… zł brutto (słownie:…………………. ).
2. Zapłata faktury nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze,
w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, bez uszczerbku dla
postanowień dotyczących zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawców po podpisaniu protokołu
odbioru.
3. Dane Zamawiającego na fakturze: ….......................................................................................
4. Przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią w rozumieniu
art. 509 k.c. jak również ustanowienie zastawu na tej wierzytelności na zabezpieczenie
lub obciążenie jej w inny sposób może nastąpić tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
5. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności z tytułu niniejszej umowy
z wierzytelnościami Zamawiającego.
6.Za

datę

spełnienia

świadczenia

uważa

się

datę

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego dyspozycją przelewu.
§ 10
1.Wykonawca w przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą winien uzyskać uprzednią pisemną
zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
projekt umowy z Podwykonawcą.
2.Osobnego odbioru z udziałem Zamawiającego wymagają odbiory robót wykonanych przez
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. O dacie i godzinie takiego odbioru Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 11
1. Zakończenie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy potwierdza kierownik budowy
wpisem w książce budowy. O potwierdzonym wpisem w książce budowy zakończeniu robót
budowlanych objętych przedmiotem umowy Wykonawca powiadamia Zamawiającego, w drodze
pisma kierownika budowy do Zamawiającego.

2. Zamawiający weryfikuje pisemne powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w terminie
do 2 dni roboczych (dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za
wolne od pracy) od dnia jego otrzymania. W razie pozytywnej weryfikacji inspektorzy
Zamawiającego potwierdzają ten fakt wpisem w książce budowy. Potwierdzenie to nie stanowi
czynności odbioru końcowego.
Wpisowi w książce budowy podlega również negatywny wynik tej weryfikacji. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest wykonać brakujące roboty oraz powtórnie wystosować
do Zamawiającego powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania przez
Zamawiającego wpisu w książce budowy o zakończeniu robót budowlanych, do pisemnego
zgłoszenia

Zamawiającemu

gotowości

do

przeprowadzenia

odbioru

końcowego.

Do zgłoszenia tego Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
a) kopię stron książki budowy z wpisami kierownika budowy oraz Zamawiającego o zakończeniu
robót budowlanych;
b) oryginały dokumentów niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, w tym:
książkę budowy; oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
z warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; oświadczenie kierownika budowy
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; protokoły badań i sprawdzeń;
dokumentację powykonawczą;
c) pozostałą dokumentację związaną z realizacją przedmiotu umowy (m. in. gwarancje, atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne) jak również potwierdzenie od zarządcy drogi uregulowania
wszelkich kosztów z tytułu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zajęcie
pasa drogowego, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), oraz za ewentualne umieszczenie
urządzenia w pasie drogowym, w tym należności ubocznych (odsetki z tytułu nieterminowego
uiszczenia opłat, itp.), jeśli tylko takie roboty wystąpią.
4. Zamawiający weryfikuje zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wraz z załącznikami oraz
– w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tych dokumentów rozpoczyna czynności odbioru
końcowego albo potwierdza gotowość do odbioru końcowego albo wzywa Wykonawcę do
uzupełnienia względnie do poprawienia tych dokumentów.
W razie takiego wezwania Wykonawca obowiązany jest wykonać wymagane czynności
oraz powtórnie wystosować do Zamawiającego zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
Obowiązek ze zdania poprzedzającego obciąża Wykonawcę również w sytuacji, w której został

stwierdzony brak zakończenia robót budowlanych.
5. Z ramienia Zamawiającego odbioru końcowego dokonuje powołana przez niego komisja
odbiorowa.
6. O tym, czy termin podany w § 4 umowy został dochowany przez Wykonawcę, decyduje data,
w której Zamawiający otrzymał od Wykonawcy powiadomienie o potwierdzonym wpisem
w książce budowy zakończeniu robót budowlanych, zgodnie z ust. 1 powyżej, potwierdzone
następnie przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 powyżej. Jednakże jeżeli w wyniku weryfikacji
przez Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca będzie
zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, do uzupełnienia względnie poprawienia przekazanych
dokumentów, albo jeżeli Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego,
do usunięcia wad, które były przyczyną odmowy ze strony Zamawiającego dokonania odbioru
końcowego przedmiotu umowy, albo jeżeli w wyniku sprawdzenia przez właściwy organ, w ramach
postępowania zmierzającego do oddania przedmiotu umowy do użytkowania, Wykonawca będzie
zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, do uzupełnienia niekompletnych lub nieścisłych
dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. c) powyżej, to o tym, czy termin podany w § 4 umowy
został dochowany przez Wykonawcę, decyduje data, w której Wykonawca wykonał w całości
ostatnie z takich wezwań.
§ 12
1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne
z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto - za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego
rozumianego jako niedochowanie terminowi wykonania umowy podanemu w § 4 zgodnie z § 11
ust. 1 powyżej oraz z uwzględnieniem § 11 ust.6 powyżej,
b) każdy przypadek opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru w wysokości 1000,00zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia,
c) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto,
d) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty;
e) nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek

nieprzedłożenia;
f) nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy
przypadek nieprzedłożenia;
g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1%
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek braku zmiany;
3. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one poniesionych
szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości poniesionej szkody.
4. Kary umowne mogą się sumować i są naliczane niezależnie od faktu zaistnienia szkody lub jej
wysokości.
5.Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania należności z tytułu naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 13
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie

umowy

może

zagrozić

istotnemu

interesowi

bezpieczeństwa

państwa

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2.W przypadku, gdy Zamawiający odstępuje od umowy na podstawie samej umowy
(tzn. nie na podstawie ustawy), to może on złożyć oświadczenie o odstąpieniu w terminie
do dnia .............2019 r.
§ 14
1. Na objęte zakresem umowy roboty budowlane Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji,
liczony od dnia końcowego odbioru robót oraz rozszerza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi
za wady fizyczne do 36 miesięcy liczone od dnia końcowego odbioru robót. Strony zgodnie uznają,
iż do udzielonej gwarancji znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.
2.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przeglądach gwarancyjnych
(jeden raz w roku) bez prawa do wynagrodzenia (niezależnie od gwarancji producentów materiałów
i urządzeń).
§ 15
1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10%
ceny tj. …………… zł .

2. Zabezpieczenie wnoszone jest na okres realizacji przedmiotu umowy i na okres rękojmi za wady.
3. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć terminy ważności zabezpieczenia złożonego
w formie innej niż pieniądz.
4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących częściach i terminach:
-70% wartości zabezpieczenia, tj. ……………………… zł, gwarantującego zgodne z umową
wykonanie robót – zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-30% wartości zabezpieczenia, tj. ………………. zł, przeznaczonego na pokrycie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie 36-cio miesięcznego okresu
rękojmi za wady, w przypadku braku roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

§ 16
1.W przypadkach niżej podanych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie
z warunkami podanymi poniżej.
2.Zmiany te mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę i mogą dotyczyć:
- zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą
elementu robót budowlanych,
- realizacji dodatkowych robót budowlanych,
- zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
- zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
- zmiany technologii wykonania robót,
- ograniczenia zakresu robót,
- zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych.
Zmiana umowy dotycząca którejkolwiek z ww. przesłanek jest związana z możliwością zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku, adekwatnym do zmiany umowy.
3.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy
przez wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi
Wykonawca.
4.Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:
-realizacji dodatkowych robót budowlanych,

-zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,
-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
-działania siły wyższej (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła
wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków
nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej
staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu
należytego spełnienia świadczenia (np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.),
-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ
na termin wykonania zamówienia,
-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi
mieć odzwierciedlenie w książce budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru.
5.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
a) ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego.

§ 17
1.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego i innych przepisów związanych z przedmiotem zamówienia.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

WOr.271.124.2019

Załącznik nr 4

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont wewnętrznej instalacji
hydrantowej w budynku Urzędu Miejskiego 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:
 pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bedzin.pl;
 pisemnie na adres siedziby Administratora;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- 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.

