
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.: Dostawa oraz montaż

instalacji fotowoltaicznej 49,80 kW na hali garażowej Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.,

krajowy numer identyfikacyjny 53162298600000, ul. ul. Mariańska 2 , 46-100 Namysłów, woj.

opolskie, państwo Polska, tel. 774 105 222, , e-mail m.adamczyk@ekowod.eu , , faks 774 101 482.

Adres strony internetowej (URL): www.ekowod.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.ekowod.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

www.ekowod.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100

Namysłów, w sekretariacie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż instalacji

fotowoltaicznej 49,80 kW na hali garażowej Zamawiającego.

Numer referencyjny: ZZP.XXXI/PZP/PN/D/2020.MA

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 49,80

kW na hali garażowej Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają

załączniki nr 2 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz

zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w

tym dla użytkowników obiektu. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach

i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 5. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień
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(CPV): Główny kod CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne. Dodatkowe kody (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 45311200-0 Roboty w zakresie przewodów

instalacji elektrycznych. 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych. 45261000-4

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 6. Nie dopuszcza się składania

ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu

zamówienia, zostaną odrzucone. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub

Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

należyte wykonanie tego zamówienia. 10. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez

Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia

Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą

należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy

lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez

Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 11. Dodatkowo w przypadku gdy

Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w

art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w

SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z

podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 12. Powierzenie wykonania części

zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie

zamówienia. 13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale

podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli

Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie

wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 14. Informacja o możliwości udzielenia

zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje

możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 15. Miejsce realizacji zamówienia:

siedziba Zamawiającego (ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów).

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
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45310000-3

45311200-0

45261215-4

45261000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 31.03.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: do

31.03.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Nie dotyczy.
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Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Nie dotyczy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=155aaf...

7 z 22 29.12.2020, 14:41



USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie dotyczy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę 1. Wypełniony i

podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie

wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany formularz cenowy wg

załącznika Nr 1.2 do SIWZ. 4. Wypełniona i podpisana charakterystyka proponowanych urządzeń

wg załącznika Nr 1.3 do SIWZ. 5. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje

pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. 6.

Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,

warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego*.

UWAGA: 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą

wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą

być aktualne na dzień złożenia oferty. 2. Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty

musi być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

oświadczenie o którym mowa wyżej w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających

się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
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podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej w pkt. 2. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży

oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 2, oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta

Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

stosownych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W tym

przypadku, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o

którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 2 SIWZ, dotyczące tego podmiotu. 7.2. Oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1. Oświadczenie

wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.ekowod.eu informacji z sesji

otwarcia ofert. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zmianami) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym

postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. UWAGA: Dokumenty i

oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od zamieszczenia na

stronie www.ekowod.eu informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli

oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko

jedną ofertę częściową na daną część zamówienia. 7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona Dokumenty i oświadczenia wymagane od

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: Nie dotyczy. UWAGA: 1. Dokumenty i

oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej

oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne
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na dzień ich złożenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3.

SIWZ. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,

składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 4-6 SIWZ. 4. Z treści dokumentów i

oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania zostały

spełnione. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta

Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.4.

Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy

rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020

r., poz. 1282 z późn. zmianami). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada następujące dokumenty: 1) Zamiast dokumentu

określonego w pkt. 7.3 ppkt. 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani

nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. 2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 2 i 3 SIWZ

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 2.1), zastępuje

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
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albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.5. Forma

dokumentów i oświadczeń 1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26

lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282 z późn. zmianami)

dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2.

Zgodnie z § 14 ust. 2b obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282 z późn. zmianami) dokumenty lub

oświadczenia, mogą być składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zmianami),

osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 3. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące

wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na

zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń,

które każdego z nich dotyczą. 5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie

pisemnej. 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej

kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi

wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć

wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Pełnomocnictwo, zgodnie z § 99 ust. 1 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zmianami), musi być

złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 9. Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie z pkt. 7.5 ppkt. 8

SIWZ. 10. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia

obowiązują następujące zasady składania dokumentów: 1) oświadczenia i dokumenty wskazane w
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pkt 7.1 SIWZ powinny zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w

postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie, z

zastrzeżeniem zapisów zawartych w SIWZ), 2) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenie o

którym mowa wyżej w pkt. 7.1.2, 3) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie

ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt 7.2 oraz

7.3 SIWZ, 4) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie

zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie, 5) jeżeli oferta

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki

Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do

złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 6) wspólnicy spółki

cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie

zasady określone powyżej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 100,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: W następujących
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przypadkach: 1. Zmiana terminu realizacji umowy: 1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu

przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) jeżeli zmiana jest konieczna z

powodu złożenia odwołania, 3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających

realizację zamówienia w zakładanym terminie, 4) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia

siły wyższej, 5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu nałożenia na Dostawcę przez organy państwa

obowiązku realizacji świadczeń, 6) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia

przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących

obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w

całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub

ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Dostawcy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z

w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu,

nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją

nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w

szczególności powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz

wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski

żywiołowe, stan wyjątkowe, zamieszki. Jeżeli jakiekolwiek opóźnienie spowodowane na skutek

przyczyn określonych w ppkt 4) – 6) wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub

przewidująca opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub

spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania. W terminie

trzech (3) dni roboczych od zakończenia okresu opóźnienia Wykonawca złoży Zamawiającemu

pisemne lub w formie korespondencji e:mail powiadomienie podające faktyczny czas trwania

opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia. 2. Zmiany warunków płatności: 1) będące

następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 2) konieczność zmiany

sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek

nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o

dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych

dokumentów określających źródła finansowania zamówienia, 3) będące następstwem korzystnych dla

Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę. 3. Pozostałe zmiany: 1) rezygnacja z

części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości, 2) zmiana

dostarczanych materiałów na lepsze (o lepszych parametrach technicznych niż podane w ofercie

przetargowej), bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia, 3) zmiana ustawowej stawki podatku

VAT (w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości

odpowiadającej zmianie podatku), 4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie ze SIWZ i ofertą, 5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy
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organizacyjno-prawnej, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w

trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych

omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie, 7) aktualizowania wszelkich danych zawartych w

umowie mających wpływ na jej realizację.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 15.01.2021, godzina: 13:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. SKŁADANIE OFERT: Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w siedzibie

Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul.

Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w sekretariacie. 2. Koperta ma być zaadresowana według poniższego

wzoru z opisem: „Oferta na przetarg – Instalacja PV” NIE OTWIERAĆ PRZED - TERMIN

OTWARCIA OFERT. 3. OTWARCIE OFERT: W tym samym dniu, co składanie ofert ale o godz.

13.30 w siedzibie Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp.

z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w budynku administracji, w pokoju nr 1. 4. Osobami

upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: W zakresie procedury przetargowej:

Krzysztof Gałka tel. 77 410 52 22, fax: 77 410 14 82, e-mail: k.galka@ekowod.eu, Zakład
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Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów. W

zakresie przedmiotu zamówienia: Wiesław Krupnik tel. 77 410 52 22, fax: 77 410 14 82, e-mail:

w.krupnik@ekowod.eu, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul.

Mariańska 2, 46-100 Namysłów. 5. Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w

godzinach pracy, to znaczy od 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 6. Obowiązek informacyjny

wynikający z RODO: Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie

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) zwanym dalej RODO - dotyczy przypadku zbierania danych osobowych

bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą, w celu związanym z niniejszym

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W zamówieniach publicznych administratorem

danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w

szczególności:  Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio

pozyskał. Dotyczy to w szczególności:  wykonawcy będącego osobą fizyczną,  wykonawcy

będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,  pełnomocnika

wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe

zamieszczone w informacji z KRK),  osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  Wykonawca - względem

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  podwykonawcy/podmiotu trzeciego

będącego osobą fizyczną,  podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,  pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu

trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),  członka

organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane

osobowe zamieszczone w informacji z KRK);  Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby

fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien

być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja

powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą. Mając na

względzie specyfikę zamówień publicznych, uznać należy, że:  Zamawiający zawarł klauzulę

informacyjną z art. 13 RODO w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.  Wykonawca będący osobą

fizyczną, musi już na początku postępowania zapoznać się z treścią ogłoszenia o zamówieniu lub
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SIWZ, aby móc uczestniczyć w postępowaniu. Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie

musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie

zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób

fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. Mając na

względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone

w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie,

w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Zamawiający, przetwarzając

dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na

względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca ubiegając się o udzielenie

zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-

prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki

wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca

bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi

informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny

wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i

których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których

mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki

informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały

przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do

złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez

niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 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”, w związku z realizacja

zadań wynikających z ustawy informuję, że:  administratorem danych osobowych Wykonawcy, czyli

podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we

wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (dane Wykonawcy) i

pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, jest

Zamawiający, tel. 77 410 52 22, fax: 77 410 14 82, e-mail: sekretariat@ekowod.eu.  wyznaczono
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inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach

ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych, w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych

"EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, pod adresem e-mail:

sekretariat@ekowod.eu, lub pisemnie na adres Zamawiającego.  Cele przetwarzania danych

osobowych: Zamówienia publiczne (Prowadzenie zamówień publicznych, Prowadzenie rejestru

umów). Prowadzenie zamówień publicznych - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c, oraz stosownych

przepisów prawa (Prawo zamówień publicznych). Realizacja zamówień publicznych na podstawie

umowy art. 6 ust.1 lit. b), Okres przechowywania danych – zgodnie z przepisami prawa, maksymalnie

10 lat.  Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa.

Odbiorcami mogą być: Banki, UZP, UPUE, organy kontroli (RIO, NIK, UKS, CBA i inne), Instytucje

finansujące,  dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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

Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy;  w odniesieniu danych osobowych decyzje nie

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Wykonawca

posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, − na podstawie art. 16

RODO prawo do sprostowania 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, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób narusza przepisy

RODO;  podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji

wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne,  przekazanie danych do państwa

trzeciego – nie dotyczy,  zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane, 

Wykonawcy nie przysługuje: − 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  Dodatkowe

informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących

uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się w siedzibie spółki przy ul. Mariańskiej 2 w

Namysłowie. * 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
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skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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