Gmina Kunów
27-415 Kunów, ul. Warszawska 45 B
Tel./Fax: (041) 26-11-356, 26-11-362, 26-13-174

e-mail: urzad@kunow.pl, serwis www: www.kunow.pl

Znak sprawy: IR.I.271.3.2019
Kunów, dnia 13.05.2019 r.

PGE Obrót S.A.
ul. 8 Marca 6
35-959 Rzeszów
PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)”, Nr
IR.I.271.3.2019
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI
Gmina Kunów z siedzibą w Kunowie (27-415), przy ul. Warszawskiej 45B, NIP 661-21-59-982,
REGON: 29009805, działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) zaprasza Wykonawcę do
negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)”
Proponuje się następujące miejsce i termin rozpoczęcia negocjacji (złożenia oferty cenowej):
a) miejsce negocjacji - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415
Kunów, sala konferencyjna nr 201
b) termin negocjacji - 17.05.2019 r., godz. 11:00
W przypadku braku możliwości przybycia we wskazanym terminie, proszę o kontakt
telefoniczny pod numerem (41) 261-31-74 wew. 68, w celu ustalenia innego terminu negocjacji.
Poniżej przedstawia się informacje niezbędne do przeprowadzenia negocjacji:
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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.

Gmina Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, tel./fax 41/26-13-174, 261-13-62, 261-13-56.
Strona internetowa: www.kunow.pl
Adres e-mail: urzad@kunow.pl, urzadkunow@wp.pl
Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa.

II. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia.
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110
Skarżysko-Kamienna
III. Tryb udzielenia zamówienia oraz uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) – zwana dalej „ustawą Pzp”. Wartość
przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu
udzielenia zamówienia z wolnej ręki w następującej okoliczności: w postępowaniu prowadzonym
uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie
oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem
przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych uprzednio przez
Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb
Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” ogłoszonych w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19.03.2019 r. pod nr 526985-N-2019 (znak sprawy: IR.I.271.1.2019) oraz w dniu 10.04.2019 r.
pod nr 535454-N-2019 (znak sprawy: IR.I.271.2.2019), w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej www.kunow.pl, www.bip.kunow.pl do terminu składania ofert, czyli do dnia 27.03.2019 r.
do godz. 10:00 (w pierwszym postępowaniu) oraz do dnia 18.04.2019 r. do godz. 10:00 (w drugim
postępowaniu) nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, wobec czego postępowania
zostały unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu stosuje się przepisy ustawy Pzp, w tym aktów
wykonawczych do ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego (w zakresie określonym ustawą Pzp).
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii,
zwanych dalej PPE Zamawiającego rozliczanych w taryfie C12b (wymienionych w załączniku Nr 1 do
Zaproszenia), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755 i 730) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi,
w szczególności rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 oraz
z 2008 r. Nr 162 poz. 1005) oraz ze standardami jakości obsługi odbiorców.
2. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia - 9 miesięcy, w taryfie C12b
to 316002 kWh w strefie dziennej i 408104 kWh w strefie nocnej przy liczbie 76 pkt rozliczania energii
elektrycznej.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
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3.1.1 zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej jako „OSD”) do realizacji
zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej;
3.1.2 składania oświadczeń́ woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego niezbędnych informacji
w zakresie wypowiadania obowiązującej dotychczas umowy sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa);
3.1.3 reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem
umowy o świadczenie usług dystrybucji, a w szczególności do dokonania zgłoszenia grupy
taryfowej i/lub jej zmiany dla poszczególnych obiektów Zamawiającego po procedurze zmiany
Wykonawcy.
3.1.4 Wykonanie powyższych czynności (wskazanych w pkt 3.1.1. do 3.1.3.) odbywa się ̨ na podstawie
pełnomocnictwa stanowiącego załącznik Nr 2 do projektu umowy (załącznik Nr 7 do Zaproszenia),
które obejmuje prawo do:
a) powiadomienia właściwego OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz
o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej;
b) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży
energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaży
energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy
dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej
zawartych w załączniku Nr 1 do Zaproszenia;
c) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem
przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas
obowiązującej umowy, w szczególności ustalenia treści i przedłożenia Zamawiającemu do
akceptacji i parafowania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o zmianę Wykonawcy przez OSD właściwego Zamawiającemu;
d) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD podczas procesu zawierania Umów
Dystrybucyjnych, w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie
Umowy Dystrybucyjnej;
e) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z OSD w sprawach związanych z procesem
zmiany Wykonawcy.
4. Zamawiający informuje, że procedura zmiany Wykonawcy wprowadzana jest po raz kolejny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości PPE wymienionych
enumeratywnie w załączniku Nr 1 do Zaproszenia. Liczba nowych PPE nie może przekroczyć 20 % ilości
PPE wskazanych w załączniku Nr 1. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od
oddania nowych punktów poboru energii elektrycznej, lub zwiększenia liczby punktów poboru i/lub
zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE w załączniku Nr 1 do Zaproszenia.
Prawo to jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z tego prawa, Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. Zwiększenie punktów poboru
możliwe jest jedynie w obrębie grupy taryfowej, która została ujęta w załączniku Nr 1 do Zaproszenia.
6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09310000-5 - Elektryczność
09300000-2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.
7. Sprzedaż energii elektrycznej czynnej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
należącej do Operatora Systemu Dystrybucji na terenie, na obszarze którego znajduje się miejsce
dostarczania energii elektrycznej, z którym Zamawiający podpisze umowę o świadczenie usług
dystrybucji najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej czynnej dla
Zamawiającego.
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8. Zamawiający oświadcza, że prognoza zużycia energii wskazana w załączniku Nr 1 do Zaproszenia,
stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
w każdym przypadku stosować zaoferowane podczas negocjacji ceny energii. Wykonawca nie może
dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie
obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii
elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w załączniku Nr 1 do Zaproszenia,
w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE, zmianą mocy zamówionej,
parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.
Zamawiający informuje Wykonawców, że parametry, które wskazano w załączniku Nr 1 do Zaproszenia
mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę z OSD umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego. Operatorem systemu dla Gminy
Kunów jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, Rejon Energetyczny Ostrowiec Św.
10. Celem niniejszego, wspólnego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania
zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe, w szczególności poprzez
uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę - dlatego w zaoferowanej podczas negocjacji
jednostkowej cenie energii elektrycznej, uwzględnione winny być wszystkie dodatkowe koszty oraz
opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania
bilansowania handlowego, czy też stałe koszty opłat handlowych. W przypadku niedotrzymania
jakościowych standardów obsługi, na pisemny wniosek Zamawiającego, przysługuje prawo bonifikaty
według stawek określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
do w/w ustawy lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki i w każdym
innym obowiązującym w chwili zaistnienia przywołanej okoliczności aktem prawnym dotyczącym
standardów jakościowych obsługi. Zamawiający uprawniony jest do zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji, w przypadku zmiany mocy
zamówionej lub parametrów technicznych PPE. W takiej sytuacji strony umowy podpiszą aneks do
umowy, zaś rozliczenia dokonywane będą w oparciu o wskazaną przez Wykonawcę podczas negocjacji
cenę jednostkową.
V. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji dostawy: od daty zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej na poszczególne
punkty poboru do dnia 29.02.2020 r.
2. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia: 1 czerwca 2019 r. jednakże sprzedaż energii
elektrycznej będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia po uprzednim skutecznym rozwiązaniu
dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umów
kompleksowych) bądź umów sprzedaży energii elektrycznej i po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy u OSD oraz wejściu w życie zawartych przez Zamawiającego umów
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730).
− ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 3
Zaproszenia
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
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Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy, z której każda o wartości brutto minimum 200.000,00
PLN brutto.
− ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 4
Zaproszenia
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż
300.000,00 PLN.
− ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 5
Zaproszenia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
− ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych oświadczeniach i dokumentach.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp.
Wykonawca powinien przedłożyć w dniu negocjacji lub najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego w załączniku
Nr 4 do Zaproszenia
Wymagana forma dokumentu – oryginał
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru określonego w załączniku Nr 5 do
Zaproszenia
Wymagana forma dokumentu – oryginał
3. Aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za „zgodność z oryginałem”
4. Wykaz dostaw energii elektrycznej wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg wzoru określonego
w załączniku Nr 6 do Zaproszenia
Wymagana forma dokumentu – oryginał

5

5. Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym
warunkiem w rozdz. VI lit. c) Zaproszenia
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za „zgodność z oryginałem”
6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
Ponadto do dnia 16.05.2019 r. do godz. 12:00 Zamawiający prosi o złożenie wypełnionego
i podpisanego Formularza ofertowego – załącznik Nr 2 do Zaproszenia i Formularza cenowego –
załącznik Nr 3 do Zaproszenia.
VIII.

Miejsce, termin i zakres negocjacji.

1. Miejsce i termin rozpoczęcia negocjacji (złożenia oferty cenowej):
c) miejsce negocjacji - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, sala
konferencyjna nr 201
d) termin negocjacji - 17.05.2019 r., godz. 11:00
2. W przypadku braku możliwości przybycia we wskazanym terminie, proszę o kontakt telefoniczny
pod numerem (41) 261-31-74 wew. 68, w celu ustalenia innego terminu negocjacji.
3. Osoba przystępująca do negocjacji w imieniu Państwa firmy obowiązana będzie przedstawić
dokumenty wykazujące jej umocowanie do reprezentacji w takcie negocjacji. Dokumentem
wykazującym jest aktualny odpis KRS oraz w przypadku pełnomocnika stosowne upoważnienie do
reprezentowania (pełnomocnictwo) wystawione przez osoby do tego upoważnione (wskazane
w KRS).
4. Zamawiający wraz z niniejszym Zaproszeniem przedkłada zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy Pzp wzór
umowy na dostawę energii elektrycznej, stanowiący załącznik Nr 7 do Zaproszenia.
5. Negocjacje będą przeprowadzane w zakresie postanowień zawartych we wzorze umowy.
6. Negocjacje między stronami będą protokołowane. Protokół z negocjacji stanowić będzie podstawę
zawarcia umowy. Po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania
umowy o wynegocjowanej treści. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
IX. Postanowienia końcowe.
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:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Kunowie z siedzibą
w Kunowie (27-415 Kunów) przy ul. Warszawskiej 45B, tel. 41 261-31-74, fax. 41 261-31-94, strona
internetowa: www.kunow.pl, adres e-mail: urzad@kunow.pl;
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie jest Pani Agnieszka
Borowska, tel. 41 261-31-74 wew. 44, adres e-mail: rodo@kunow.pl. *;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb
Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak sprawy: IR.I.271.3.2019) prowadzonym
w trybie zamówienia z wolnej ręki;
▪ 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 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730), dalej „ustawa
Pzp”;
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▪ 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;
▪ 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, stosownie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− 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;
▪ 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.
− * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
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.
***
−
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
−

**

X. Załączniki.
Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Załącznik nr: 3
Załącznik nr: 4
Załącznik nr: 5
Załącznik nr: 6
Załącznik nr: 7

Wykaz podmiotowych punktów poboru oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykaz dostaw
Wzór umowy

…………………………………………………………….
(podpis Kierownika Zamawiającego)
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