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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
 
I. Nazwa zamówienia: 
"Dostawa wodomierzy z nakładką radiową" 

II. Nazwa oraz adres zamawiającego: 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o., 
NIP: 7770004121, REGON: 639910084, KRS 000007559 
Adres: ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 
Numer telefonu: (61) 8146-430 
Adres poczty elektronicznej: biuro@tp-kom.pl 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
specyfikacji warunków zamówienia (SIWZ) oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  
https://www.tp-kom.pl/category/zamowienia-publiczne/zamowienia-sektorowe/ 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych przez spółkę Tarnowska Gospodarka 
Komunalna TP-KOM sp. z o.o. (dalej „RUZS”) jako, że szacowana wartość 
przedmiotu zamówienia jest niższa niż kwota 1 827 260,00 zł. 

2. RUZS dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego – www.tp-kom.pl 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert 

wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
5. O ile wynika to wprost z SIWZ lub RUZS, to przepisy ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 
zm., dalej: „Pzp” lub „ustawa Pzp”) stosuje się tylko w zakresie wprost 
wskazanym w SIWZ i RUZS. 

6. Zamawiający informuję, iż może unieważnić postępowanie zgodnie z §9 pkt 
12 i 13 RUZS, jeśli: 

a) nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

przetargu lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie umowy, 

e) środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 
 
 



 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Określenie przedmiotu zamówienia - Wodomierze - CPV 38421100-3. 
2. Przedmiotem postępowania jest: zakup i dostawa wodomierzy z nakładką 

radiową. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest  
w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Wykonawca musi zagwarantować, że dostarczane wodomierze będą: 
a) fabrycznie nowe, 
b) od jednego producenta, 
c) przeznaczone do wody zimnej, 
d) o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,6 MPa, 
e) posiadać zaprogramowane i zamontowane nakładki do zdalnych 

odczytów i wykaz numerów wodomierzy i nakładek, 
f) posiadać legalizację z roku dostawy, 
g) objęte gwarancją producenta na okres 24 miesięcy od dnia dostawy do 

Zamawiającego 
h) typu zatwierdzonego przez Główny Urzędu Miar lub posiadającego 

równoważne zatwierdzenie europejskie,  
i) zgodne z Polską Normą przenoszącą normę europejską (PN-EN 

14154) lub równoważną, 
j) posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, umożliwiający montaż 

na rurociągach wody pitnej lub równoważny atest innej jednostki, 
k) zgodne z dyrektywą 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, 
l) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2007 r. 

w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz 
szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej 
kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 
r., Nr 209, poz. 1513), 

m) spełniać wszystkie pozostałe wymagania wskazane w SOPZ  
i umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę na warunkach określonych we 
wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ. 

V. Warunki płatności: 
1. Warunkiem otrzymania płatności jest dostarczenie przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatności 30 dni. Dostarczenie 
faktury może odbywać się w formie elektronicznej lub dokumentowej po 
zrealizowaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu Protokołu odbioru. 

2. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia, którego 
dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będą 
dokonywane w PLN. 

VI. Termin wykonania zamówienia: 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia 02.01.2022 r. 
do dnia 31.12.2022 r. Zamawiający planuje składanie zamówień raz na 
kwartał, na określoną ilość wodomierzy dostarczaną w danym kwartale. 
Wykonawca dostarczy wodomierze w terminie 2 tygodni od dnia złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienia będą składane drogą mailową 
na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy. 

 
 
 



 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie 

wyznacza warunku w tym zakresie, 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie 
wyznacza warunku w tym zakresie, 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza 
warunku w tym zakresie, 

d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej dwie (2) dostawy wodomierzy, 
każda o wartości minimum: 100.000,00 zł brutto. 
 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie będzie spełniał 
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego  
w SIWZ. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę: 
a. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 
i. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, 

art. 228-230a, art. 250a, art. 258, art. 270-309 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze 
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), 

ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

iii. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o 
którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

iv. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony 
określony w przepisach prawa obcego; 

v. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne;  

vi. skarbowe; 
b. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w lit a) powyżej; 

 
 



 
c. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że 
nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów; 

d. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w przetargu; 

e. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu 
przewagę w przetargu; 

f. który brał udział w przygotowaniu przetargu lub którego pracownik,  
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 
przygotowaniu przetargu, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawca z udziału w przetargu; 

g. który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w przetargu, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

h. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U.  z 2020 r. poz. 358 ze zm.). 

i. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

j. którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

k. w stosunku, do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawca, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.)  

l. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub  

 
 
 



 
m. nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
n. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w 
sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającymi, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ustawy Pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

o. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, 
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000,00 złotych; 

p. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 
w lit. o) powyżej; 

q. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000,00 złotych; 

r. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

s. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 
chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 

4. Zamawiający rezygnuje z określenia innych niż wymienione powyżej 
warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca w Formularzu ofertowym – 
Załącznik nr 2 do SIWZ - składa oświadczenie o wykonaniu dostaw, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wraz z Formularzem ofertowym dokumenty (dowody 
określające 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, potwierdzające 
należyte wykonanie wskazanych w tabeli dostaw z zastrzeżeniem pozostałych 
postanowień SIWZ. 
 
 



 
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 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. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia 
wezwania, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń 
potwierdzających zgodność oferowanych wodomierzy z opisem przedmiotu 
zamówienia i nie podleganie wykluczeniu przez Wykonawcę. Wykonawca, 
które nie wykaże na wezwanie, że nie podlega wykluczeniu, zostaje z niego 
wykluczony. 

7. Wykonawca może do wykazania braku podstaw do wykluczenia użyć 
oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu, które stanowi Załącznik nr 4 do 
SIWZ, lub dokumentów urzędowych (w oryginale lub poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii mającej moc dokumentu urzędowego), wydanych 
przez właściwe organy administracji państwowej lub sądowe. Wykonawca 
może skutecznie złożyć oświadczenie lub ww. dokumenty także bez wezwania 
Zamawiającego. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium : 

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 
7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach:  

a) pieniądzu;  
b) gwarancjach bankowych;  
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego o nr 26 1050 1533 1000 0022 4555 7992  
z adnotacją: „Wadium - Dostawa wodomierzy z nakładką radiową”. W 
przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za 
wniesione skutecznie jedynie z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca 
składa dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
biuro@tp-kom.pl. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie 
elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.  

6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i 
bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, 
zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w §9 ust 9 RUZS. Ponadto 
powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który 
nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 
 
 



 
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy, zostanie wykluczony z przetargu. 
8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 
obcych) na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli w dniu, w 
którym upływa termin składania ofert nie będzie opublikowany średni kurs PLN 
w stosunku do walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, 
Zamawiający przyjmie kurs z ostatniej tabeli przed tym dniem.  

9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 3 pkt b) - 
c) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota 
wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do 
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów 
średnich walut obcych) na dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
Jeżeli w dniu, w którym upływa termin składania ofert nie będzie opublikowany 
średni kurs PLN w stosunku do walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank 
Polski, Zamawiający przyjmie kurs z ostatniej tabeli przed tym dniem. 

10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: 

a) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania,  

b) jeśli unieważnia przetarg, 
c) gdy upłynął termin związania ofertą, 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
b) który został wykluczony z przetargu, 
c) którego oferta została odrzucona. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 
któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10 i 11 powyżej, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia zażalenia na warunkach określonych w § 14 RUZS jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania 

umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
14. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku 

bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę 

 
IX. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formatach danych 
zgodnych ze wskazanymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  
 
 



 
2. z dnia 11 października 2005 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1766), może też zostać 

przesłana jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail: biuro@tp-kom.pl. Do przygotowania oferty 
zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do 
SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie 
informacje wymagane we wzorze. Zamawiający przypomina, że oferta 
powinna być zaszyfrowana/opatrzona hasłem, a hasło przekazane do 
Zamawiającego na warunkach określonych w pkt 11. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim  
i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych 
dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim. Oferta powinna być podpisana 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz  
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Niniejszy zapis nie 
uchybia treści pkt 1. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z 
ofertą składa się pełnomocnictwo zgodnie z zasadami określonymi w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający 
określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.  
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca zamierza zastrzec 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane wraz z ofertą na 
wskazany adres-mail w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa.  

8. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia 
będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na 
zaniechanie przez wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, 
działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji. 

9. W przypadku gdy dokumenty zostały sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Takie poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje  
w formie elektronicznej, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10. Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub 
wycofać ofertę, za pośrednictwem wskazanego do kontaktu adresu e-mail. 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty wraz z załącznikami.  
 
 
 



 
11. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) lub ofertę w treści wiadomości email. Wykonawca 
zobowiązany jest przesłać ofertę wraz z załączonymi dokumentami na adres 
email Zamawiającego: biuro@tp-kom.pl  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania w odrębnej wiadomości e-mail 
– hasła do złożonej oferty lub klucza do odszyfrowania oraz wskazania 
narzędzia, którym posłużył się Wykonawca zabezpieczając treść oferty przed 
jej odczytaniem. Wiadomość e-mail powinna być wysłana na adres: 
biuro@tp-kom.pl przed terminem określonym w cz. XIV SIWZ. 

13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
14. Wykonawca, który złoży ofertę w sposób nie odpowiadający zapisom pkt 1-11, 

w tym złoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania. 

X. Kryteria oceny oferty: 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag: cena 
ofertowa – 100 % - (najniższa cena brutto). 

2. Sposób obliczania punktów kryterium:  
a. W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, 

podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Maksymalną liczę 
punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (100 pkt).  

b. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru: 

       Cn  
                     C = ——— x 100 pkt  

       Cb 

gdzie:  

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena ofertowa”;  

Cn – oznacza najniższą cenę ofertową brutto spośród ocenianych oferty;  

Cb – oznacza cenę ofertową brutto oferty badanej;     

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę 
punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma 
punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.  

4. Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów 
(100%), przy czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa 
jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach 
kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać 
będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach pod rygorem odrzucenia oferty  
z postępowania. 
 
 



 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. W celu ustalenia ceny oferty od Wykonawców wymagane jest bardzo 

szczegółowe zapoznanie się z niniejszą SIWZ (wraz z Załącznikami), 
charakteryzującymi przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca przedstawi cenę w sposób określony w formularzu ofertowym. 
3. Cena ta musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca, przez cały okres realizacji 
zamówienia, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. W podanej cenie powinien być wliczony obowiązujący podatek VAT, cena 
powinna również zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez 
Wykonawcę. 

5. Cena ta musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z 
dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po 
przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty z dokładnością większą niż 
do drugiego miejsca po przecinku lub dokona nieprawidłowego zaokrąglenia, 
to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę 
rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanej w ofercie ceny do 
dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie 
kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 
0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną 
zaokrąglone do l grosza. 

7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni 
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego upoważnionego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując jej wartość bez kwoty podatku.  

XII. Termin związania ofertą: 
1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert, 

przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa 
termin składania ofert 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 
zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Wykonawca, który nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
zostanie wykluczony z przetargu. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga  
 
 
 



 
5. złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
XIII. Odrzucenie oferty. 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z Regulaminem, 
2) jest sprzeczna z treścią SIWZ, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 

się na poprawienie omyłki, 
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
7) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu 
8) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium; 
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych 
jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w 
skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z 
dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 
1856 ze zm.), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób. 

 
XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 27.12.2021 roku o godzinie 10:00 
Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu 
lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.  
Zamawiający informuje o konieczności przesłania przez Wykonawcę do tej 
godziny klucza/hasła do odszyfrowania złożonej oferty oraz wskazania 
sposobu (programu) zabezpieczającego. 

2. Wykonawca, który złoży ofertę po terminie składania ofert albo do upływu tego 
terminu nie prześle klucza/hasła do odszyfrowania złożonej oferty, zostanie 
wykluczony z przetargu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w 
dniu 27.12.2021 godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert 
dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Otwarcie ofert nie jest 
publiczne. 

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w 
przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

 
 



 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
XV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  
z wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osobach 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 
1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami jest: 

a) Pani Marlena Dzik, tel. 61-89-59-424 – sprawy formalne 
b) Robert Rackowiak, tel. 61-89-59-433- sprawy techniczne (OPZ) 

2. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą 
wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być 
powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.  
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego z osobą 
wykonującą czynności w toku postępowania, osoba ta wyłącza się z 
wykonywania dalszych czynności w postępowaniu  

3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności 
składanie oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za 
pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie e-mail: biuro@tp-kom.pl 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej, są zgodne z koniecznymi do korzystania z 
protokołów komunikacyjnych i szyfrujących umożliwiających wymianę danych z 
innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań 
publicznych, wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 11 
października 2005 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1766). Formaty danych, stanowiących 
treść komunikacji, w tym dokumentów wskazanych w ust. 1, muszą być zgodne 
ze wskazanymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 11 
października 2005 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1766), mogą też zostać przesłane jako 
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej wskazanych w ust. 2. Wymagania techniczne 
konieczne do zapoznania się z nimi są identyczne, jak te konieczne do 
zapoznania się z danymi otrzymanymi w formatach wskazanych w załączniku 
nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych z dnia 11 października 2005 r. (Dz.U. Nr 212, 
poz. 1766).  

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów  
lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub 
cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę 
przekazania wiadomości do skrzynki odbiorczej oznaczonej adresem biuro@tp-
kom.pl. Tak Zamawiający, jak Wykonawca, na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdzają fakt otrzymania wiadomości. 

6. Składające się na treść i załączniki do oferty, a przesłane przez Wykonawcę 
pliki za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@tp-kom.pl winny być 
widoczne dla Zamawiającego do upływu terminu składania ofert jako 
zaszyfrowany. Zamawiający winien otrzymać dostęp do pliku dopiero po 
upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż przed wskazanym 

 
 



 
7.  terminem otwarcia ofert. Klucz otwarcia zaszyfrowanych dokumentów winien 

zostać przesłany przez Wykonawcę do Zamawiającego na adres email 
biuro@tp-kom.pl, najpóźniej do wskazanego przez Zamawiającego czasu 
otwarcia ofert.  

 
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia: 

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców, zawierającą w swojej treści minimum następujące 
postanowienia: 
a) określenie stron umowy; 
b) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem przedmiot zamówienia; 
c) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w 

imieniu pozostałych (lider) przy realizacji ww. zamówienia, wskazanie 
osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa; 

d) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących 
zamówienie, obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

e) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie; 
f) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum 

wobec Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia jak i z tytułu 
rękojmi i udzielonej gwarancji; 

g) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia; 

h) wskazanie, iż lider jest uprawniony do otrzymywania płatności; 
i) wskazanie, iż zapłata dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiającego z 

długu względem Wykonawców; 
j) wskazanie, iż lider ma prawo do zaciągania zobowiązań i otrzymywania 

instrukcji dla i w imieniu wszystkich stron (partnerów); 
k) numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane 

płatności z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy,  
l) zakaz zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców, bez zgody 

Zamawiającego.  
2. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę 

lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej, podając: 
a) imię, nazwisko, nazwę (firmę), adres siedziby lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 
b) imiona, nazwiska, nazwy (firmy), adresy siedziby lub miejsc zamieszkania 

Wykonawców, którzy złożyli oferty 
4. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 
 
 
 



 
5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 
spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę. 

6. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przekaże Zamawiającemu 
informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska 
upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu 
umowy). Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy 
powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do 
podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty – nie dotyczy jeżeli umowa będzie zawierana na 
odległość i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 
3 do SIWZ. 

2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
3. Do umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (kc), jeżeli zapisy 

umowy nie stanowią inaczej. 
4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 
5. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych  

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zamawiający przewiduje zmiany 
postanowień zawartej Umowy zgodnie z projektem umowy. 

7. Zmiany są dopuszczalne pod warunkiem ich zgodności z §13 RUZS. 
8. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. 
9. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana 

Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

 
XVIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 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 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnowska Gospodarka 
Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. Adres: ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo 
Podgórne, Numer telefonu: (61) 8146-430, Adres poczty elektronicznej: 
biuro@tp-kom.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@tp-kom.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia  
 
 
 



 
4. postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-

podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c) RODO  
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze. 

6. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie 
zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących 
przepisów prawa. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych 
osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 
(szczególna kategoria danych). 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia przekracza 4 lata 
– przez cały okres obowiązywania umowy. 

8. Posiada Pani/Pan prawo: 
1) żądania dostępu do danych; w przypadku, gdy wykonanie tego 
obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 
o udzielenie zamówienia; 
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; wykonanie 
tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 
jego załączników; 
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już 
niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób 
przetwarzane; 
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wykonanie 
tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy 
biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

 

 

 



 

XIX. Załączniki: 
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ: 

1) opis przedmiotu zamówienia 
2) formularz ofertowy 
3) wzór umowy 
4) oświadczenia Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………… 
(podpis osoby uprawnionej) 
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