Truskaw, 29 marca 2022 roku
Nr sprawy: GPWiK/JRP/D/1/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
oraz na podstawie § 20 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Gminnym
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., w związku z art. 2 ust.
1 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 3 oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dotyczące
zadania pn.:

„Dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do mechanicznego
odwadniania osadów ściekowych po tlenowej komorze stabilizacji, powstających na oczyszczalni
ścieków należącej do GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.”

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia
mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”,
nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale
Funduszu Spójności.
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1. Zamawiający.
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o. o.
ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin
tel. 22 721 80 72, www.mokrelaki.pl, e-mail: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
NIP: 1181592156, REGON: 017277808
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Dawid Świder, email: dawid.swider@mokrelaki.pl, tel. + 48 513 439 207
Maciej Dunajewski, email: maciej.dunajewski@mokrelaki.pl, tel. 22 721 80 72 wew. 15
2. Nazwa Zamówienia.
„Dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych po tlenowej komorze stabilizacji, powstających na oczyszczalni
ścieków należącej do GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.”
3. Znak sprawy.
GPWiK/JRP/D/1/2022
4. Tryb udzielenia zamówienia.
Zasada konkurencyjności na podstawie sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz na
podstawie § 20 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Gminnym
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki Sp. z o.o., w związku z art. 2
ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 3 oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej
jako Prawo Zamówień Publicznych lub Pzp).
5. Przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia określa:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, oraz
2) Koncepcja linii osadowej OŚ Mokre Łąki stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Kod CPV
42996900-3

Opis Kodu CPV
Główny Kod CPV
Urządzenia do obróbki osadów

6. Wizja lokalna.
1) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie, zwymiarowanie na swoją odpowiedzialność pomieszczenia przeznaczonego pod montaż nowej linii
odwadniającej, a następnie przedłożenie wraz z ofertą koncepcyjnego rysunku przedstawiającego ustawienie i sposób montażu oferowanych urządzeń – zgodnie z wymogami opisanymi
w OPZ.
2) Termin wizji lokalnej należy ustalić z Panem Dawidem Świdrem (dane kontaktowe podane
w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego).
3) Z wizji lokalnej sporządzony zostanie protokół zawierający, w szczególności, datę wizji
lokalnej, dane Wykonawcy biorącego udział w wizji lokalnej, a także zawierający ewentualne
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pytania dotyczące zamówienia.
7. Przedmiotowe środki dowodowe.
1) W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania oraz nadają się do zabudowy w istniejącym budynku odwadniania osadów, bez
konieczności przebudowy i przeróbek budowlanych, Wykonawca wraz z ofertą składa
następujące dokumenty:
a) oświadczenie, że oferowane urządzenia spełniają określone przez zamawiającego
wymagania oraz nadają się do zabudowy w istniejącym budynku odwadniania osadów,
bez konieczności przebudowy i przeróbek budowlanych (oferta wykonawcy – załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego);
b) rysunek koncepcyjny przedstawiający lokalizację oferowanych urządzeń w pomieszczeniach budynku odwadniania osadów;
c) rysunek techniczny prasy ślimakowej, flokulatora oraz stacji przygotowania polielektrolitów, opis oferowanych urządzeń i ich parametry techniczne.
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
8. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp oraz potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia.
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony Wykonawca, który podlegałby
wykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu (oferta wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
1) Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co
najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie, montażu oraz rozruchu technologicznym
kompletnej instalacji do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych po tlenowej
komorze stabilizacji, powstających na oczyszczalni ścieków, przy czym wartość każdego
z tych zamówień wynosiła minimum 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) netto,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, co najmniej w wysokości 1 000 000,00 zł (milion złotych).
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących:
a) zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca składa wykaz dostaw (oferta wykonawcy
- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat,
liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin 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 należycie,
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przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa dokument potwierdzających, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej
tego ubezpieczenia.
10. Kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium.
1) Kryteria oceny ofert i ich wagi:
a) Cena – 60 %;
b) Termin wykonania zamówienia – 30 %:
− do 28 tygodni od dnia zawarcia umowy – 0 %,
− do 27 tygodni od dnia zawarcia umowy – 5 %,
− do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy – 10 %,
− do 25 tygodni od dnia zawarcia umowy – 15 %,
− do 24 tygodni od dnia zawarcia umowy – 20 %,
− do 23 tygodni od dnia zawarcia umowy – 25 %,
− do 22 tygodni od dnia zawarcia umowy – 30 %;
c) Gwarancja – 10 % (36 miesięcy – 0 %, 48 miesięcy – 5 %, 60 miesięcy – 10 %).
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium ceny:
Ad a) Kryterium cena
Liczba punktów w kryterium cena dla danej oferty obliczona zostanie zgodnie z poniższym
wzorem:
Ilość punktów = (Cn./Cb.) x 100 x 60 %
gdzie:
Cn. – oznacza najniższą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cb. – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.
Liczba punktów w kryterium zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Ad b) Kryterium termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę:
do 28 tygodni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt,
do 27 tygodni od dnia zawarcia umowy – 5 pkt,
do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy – 10 pkt,
do 25 tygodni od dnia zawarcia umowy – 15 pkt,
do 24 tygodni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt,
do 23 tygodni od dnia zawarcia umowy – 25 pkt,
do 22 tygodni od dnia zawarcia umowy – 30 pkt,
Ad c) Kryterium okres gwarancji jakości
Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę 36 miesięcy – 0 pkt;
Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę 48 miesięcy – 5 pkt;
Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę 60 miesięcy – 10 pkt.
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2)

Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, którego oferta uzyska
w sumie największą liczbę punktów.

11. Termin realizacji zamówienia.
1) Termin wykonania zamówienia do 28 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem
kryterium selekcji wskazanym w pkt 10 ppkt 1 lit. b zapytania ofertowego; data graniczna do
dnia 31 października 2022 r.
2) Termin realizacji zamówienia obejmuje dostawę, montaż i rozruch technologiczny.
12. Oferty częściowe i zamówienia uzupełniające.
1) Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych;
2) Zamawiający nie planuje udzielić zamówień uzupełniających oraz zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych usług.
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego.
2) Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w terminie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru
i kosztów dostawy, z tym zastrzeżeniem, że do dnia 11 kwietnia 2022 roku Wykonawcy
mają prawo zgłaszać propozycje klauzul waloryzacyjnych. W wypadku uznania
zasadności proponowanej waloryzacji wynagrodzenia Zamawiający dokona zmian we
wzorze umowy.
3) Wykonawca poda cenę oferty netto i brutto na całość wykonania przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
4) Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
5) Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku
VAT należy do obowiązków Wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
6) Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania dostawy.
14. Sposób przygotowania i złożenia ofert.
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim (oferta wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego).
2) Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem albo
w formie skanu podpisaną przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na adres: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
3) Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2022 r. o godzinie 10.00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po terminie oraz oferty złożone w inny sposób, niż wskazany w ppkt 2, nie
będą oceniane.
4) Dla zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina dostarczenia
korespondencji elektronicznej na serwer pocztowy Zamawiającego.
15. Badanie i ocena ofert.
1) Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunku udziału w zapytaniu ofertowym. W przypadku, gdy
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2)

3)
4)

5)

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w zapytaniu ofertowym, Zamawiający nie będzie badał spełniania warunków
udziału w zapytaniu ofertowym przez pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień
dotyczących:
a) treści złożonej oferty,
b) złożonych oświadczeń i dokumentów.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi w ofertach omyłki, o których mowa w art.
223 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) została złożona po terminie składania ofert,
b) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu,
c) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny z zastrzeżeniem oczywistych omyłek rachunkowych,
e) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
f) zaoferowany przedmiot zamówienia jest niezgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Uzasadnienie odrzucenia oferty oraz wykluczenia wykonawcy zostanie przesłane wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty wraz z informacją o wyborze oferty lub informacją
o unieważnieniu postępowania.

16. Unieważnienie zapytania ofertowego.
1) Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu,
c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
zwiększy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej
oferty,
d) środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości
lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane,
e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,
f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
2) Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w Bazie
Konkurencyjności Funduszy Europejskich, na stronie internetowej Zamawiającego oraz
zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
3) Informacja o unieważnieniu postępowania będzie zawierała co najmniej uzasadnienie
unieważnienia postępowania.
17. Wybór najkorzystniejszej oferty.
1) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczoną na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oraz
ofert Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.
2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie
przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
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3) Informacja o wyborze oferty będzie zawierała nazwę wybranego Wykonawcy, jego siedzibę,
cenę zamówienia oraz liczbę przyznanych punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert,
a także analogiczne dane pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty.
18. Wzór umowy oraz sposób zawarcia umowy.
1) Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2) Zamawiający po wyborze oferty zaprosi Wykonawcę do stawienia się w wyznaczonym
terminie do zawarcia umowy albo ustali warunki zawarcia umowy w formie elektronicznej.
3) Umowa wymaga formy pisemnej albo elektronicznej, pod rygorem nieważności, i zostaje
zawarta z chwilą jej podpisania przez ostatnią z upoważnionych osób.
4) W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,
Zamawiający zaprosi kolejnego Wykonawcę z listy do zawarcia umowy lub unieważni
zapytanie ofertowe, po uprzednim sprawdzeniu czy kolejny Wykonawca nie podlega
wykluczeniu.
19. Wymogi dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Informacje ogólne. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2) Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie,
b) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy przed podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania wadium).
3) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
a) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
− pieniądzu,
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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.
b) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BANK POLSKI SA ODDZIAŁ 16 W WARSZAWIE
nr konta: 83 1020 1169 0000 8202 0247 9749
c) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w terminie podpisania umowy środki
muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca może wyrazić
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
d) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
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e) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji /
poręczenia, gwarancja / poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym
prawem i winne zawierać następujące elementy:
− nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie
przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;
− określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
− kwotę gwarancji/poręczenia;
− termin ważności gwarancji/poręczenia,
− bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia żądania.
− gwarancja / poręczenie muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Gwaranta / Poręczyciela. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska).
f) W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie innej,
niż pieniądz, Zamawiający wymaga przesłania projektu treści dokumentu gwarancyjnego
do akceptacji przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy.
g) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą
prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane
zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
h) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
4) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
a) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę
wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia.
c) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
d) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
20. Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o. o. ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin;
2) u Administratora został powołany inspektor ochrony danych osobowych, który jest dostępny
pod emailem: iod@mokrelaki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa, montaż
oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do mechanicznego odwadniania osadów
ściekowych po tlenowej komorze stabilizacji, powstających na oczyszczalni ścieków należącej do GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.” – znak sprawy: GPWiK/JRP/D/1/2022;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,
c) 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
2
;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Załączniki:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
2) Koncepcja linii osadowej OŚ Mokre Łąki;
3) Oferta Wykonawcy;
4) Wzór umowy.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
2 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
1
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