Zamawiający - ……………………………………….
Nazwa nadana zamówieniu: ……………………………………………………….
Oznaczenie sprawy: ……………………………….
Załącznik nr ….. do ………………….. (np. do Istotnych Warunków Zamówienia)
Wzór istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, o której mowa w
art. 4 pkt 8 Pzp i innych zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
- dalej zwane „IWZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest
prowadzone zgodnie z Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Pzp i innych zamówień, do których nie stosuje się
przepisów Pzp

Nazwa nadana zamówieniu:
…………………………………………..

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ………………………………
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1.

Nazwa oraz adres zamawiającego.
………………………………………………………………………….

2.

Procedura udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony.

3.

Opis przedmiotu zamówienia.

4.

Termin wykonania zamówienia.

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.

Dokumenty składane przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.

Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

9.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
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9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2017 r. poz. 1219).
9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a)

b)

c)

……………………………………………..:
−

e-mail: ……………………………………….

−

numer faxu: ………………………………….

……………………………………………..:
−

e-mail: ……………………………………….

−

numer faxu: ………………………………….

……………………………………………..:
−

e-mail: ……………………………………….

−

numer faxu: ………………………………….

9.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem
telefonu.

10. Wymagania dotyczące wadium.
10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie ……………………………………
10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
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10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a)

pieniądzu,

b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)

gwarancjach bankowych,

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) IWZ musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego,
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)

odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b)

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)

zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.

10.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 22 ust. 1 i 2
Regulaminu, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w § 22 ust. 1 Regulaminu lub pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. § 27 ust. 2 pkt 3
Regulaminu, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
………………………………….. Kopię polecenia przelewu
elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
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10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą
wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których
mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) IWZ wykonawca składa wraz z ofertą.
10.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o
których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) IWZ, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach,
musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na ……………………………………
10.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub
kilka form, o których mowa w pkt 10.3. IWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
10.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
10.11. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) IWZ podlegać muszą prawu
polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3.
lit. b) - e) IWZ będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie.
10.12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.4.2. IWZ.
10.13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10.14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10.15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 10.12. IWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez zamawiającego.
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10.16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

albo
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

11. Termin związania ofertą.
11.1. Termin związania ofertą wynosi ……………………………… dni.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.
12.1. Wykonawca składając ofertą na daną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
12.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej
oświadczenia woli niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie
obejmującym treść złożonego oświadczenia woli. Każda stronica oferty musi być
opatrzona podpisem własnoręcznym osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
12.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
12.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
12.5. Treść oferty musi odpowiadać treści IWZ.
12.6. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr … do IWZ.
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12.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
12.8. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
12.9. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
12.10. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę
w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
12.11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
12.12. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
12.14. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia na …………………….
Oznaczenie sprawy: ………………………….. Nie otwierać przed upływem terminu
otwarcia ofert.
12.15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12.16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia o wycofaniu oferty. Z oświadczenia o wycofaniu oferty musi
wynikać, że wykonawca wycofuje ofertę złożoną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na ……………………. Oznaczenie sprawy: …………………………..
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy,
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
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12.17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
……………………. Oznaczenie sprawy: ………………………….. Nie otwierać przed
upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.
12.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie
udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
Pzp, tj. nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Miejsce i termin składania ofert:
a)

miejsce składania ofert: ……………………………………………………,

b)

termin składania ofert: ………………………………………………………

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a)

miejsce otwarcia ofert: ……………………………………………………….,

b)

termin otwarcia ofert: …………………………………………………………

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez
zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a
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wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej
złożenia.
13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, odrębnie dla każdej części zamówienia.
13.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
podane podczas otwarcia ofert.
13.6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.
14.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa ……………………….. stanowiący Załącznik nr …
do IWZ,
14.2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
14.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
14.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
14.5. 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, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego
dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jego wartość bez kwoty
podatku.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
kryterium „Terminu zapłaty”.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, o której mowa w
art. 4 pkt 8 Pzp i innych zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp

15.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
A.

Kryterium „Cena” w PLN:
a)

znaczenie kryterium - 60% (0,6);

b)

opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej

B.

Kryterium „……………………………”:
a)

znaczenie kryterium - ……………………..;

b)

opis sposobu oceny ofert dla kryterium „…………………………………”:

15.3. Uzyskana w toku oceny ofert ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a)

pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

b)

……………………………………………………………..,

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia
zamówienia publicznego.

należytego
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Załącznik nr ….. do ………………….. (np. do Istotnych Warunków Zamówienia)
Wzór istotnych warunków zamówienia
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art. 4 pkt 8 Pzp i innych zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp

17.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości ………… %
ceny całkowitej podanej w ofercie,
17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: ………………………………. Wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego
rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy).
17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku
następujących formach:
a)

pieniądzu,

b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)

gwarancjach bankowych,

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)

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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 17.3. lit.
b) - e) IWZ, wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia w tych formach.
17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. IWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3.
lit. b) - e) IWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz
zamawiającego kwoty stanowiącej ………… % ceny całkowitej podanej w ofercie, z
tytułu niewykonania
(zobowiązanego).

lub

nienależytego

Strona 11 z 16

wykonania

umowy

przez

wykonawcę

Zamawiający - ……………………………………….
Nazwa nadana zamówieniu: ……………………………………………………….
Oznaczenie sprawy: ……………………………….
Załącznik nr ….. do ………………….. (np. do Istotnych Warunków Zamówienia)
Wzór istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, o której mowa w
art. 4 pkt 8 Pzp i innych zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp

17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.
17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. lit. b) - e) IWZ musi wynikać,
że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30%
wysokości zabezpieczenia.
17.7 Kwota, o której mowa w pkt 17.6. IWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
17.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innych formach niż
określone w pkt 17.3.:
17.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 17.3. IWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
17.10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu,
musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy umowy na …………………….. zawartej w
wyniku przeprowadzonego postępowania na

……………………………. Oznaczenie

sprawy: ………………………………….
17.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z
należności za częściowo wykonane zamówienie.
17.12. Jeżeli

zabezpieczenie

wniesiono

w pieniądzu,

zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. 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.
17.13. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia
17.14 Gwarancje i poręczenia, o których mowa w pkt 17.3. lit. b) - e) IWZ podlegają
rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu
właściwego dla siedziby zamawiającego.
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18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr … do IWZ.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
postępowania o udzielenie zamówienia.

przysługujących

wykonawcy

w

toku

Zamawiającemu nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepiach Pzp.

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach
przewiduje udzielenie takich zamówień).

uzupełniających

(jeżeli

zamawiający

21. Adres strony internetowej zamawiającego:
…………………………………….

22. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy.

23. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
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), zwane
dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
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23.1. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności
samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego
pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie
wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów
zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
23.2. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych
osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.
23.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje, że:
1)

administratorem

danych

osobowych

osób

fizycznych

jest

Zamawiający

-

…………………………………………………:

2)

3)

a)

tel. ……………………………….

b)

fax. ………………………………

c)

e-mail: …………………………...

d)

adres strony internetowej: ……………………………

inspektorem ochrony danych osobowych jest ……………………………..:
a)

adres e-mail: ……………………………….

b)

telefon: …………………………………

dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia

na

………………………………..

Oznaczenie

sprawy:

……………………………,
4)

odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 Pzp;

5)

dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane przez okres ………………… lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza ………………………. lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
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6)

obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych bezpośrednio tych osób
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

7)

w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;

8)

osoba fizyczna posiada:
a)

na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych
osobowych jej dotyczących;

b)

na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich
danych osobowych;

c)

na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących
narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;

9)

osobie fizycznej nie przysługuje:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do
usunięcia danych osobowych;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
rozporządzenia 2016/679;

c)

na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

23.4. Jeżeli z przepisów prawa lub umowy zawartej przez Zamawiającego obowiązek
przechowywania dokumentacji postępowania, dane osobowe osób fizycznych będą
przechowywane przez ten okres.
23.5. Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w okresie, o którym mowa w pkt
29.4. stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.
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24. Informacja o wypełnienie w postępowaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia
2016/679.
24.1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4
rozporządzenia 2016/679).
24.2. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
rozporządzenia

2016/679

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 rozporządzenia 2016/679.
24.3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z
rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie
zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca
składa w ofercie.

Treść IWZ zatwierdzam:

..........................................................
data i podpis Kierownika Zamawiającego
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