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Opoczno, dnia 18.05.2022 r. 

 
ZAPROSZENIE 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 
 (SZ) 

nr sprawy 17/DWiOŚ/2022 
 

na dostawę i montaż  pn.:  
„Rozbudowa linii odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem wirówki 
dekantacyjnej wraz z modernizacją węzła higienizacji osadu na Oczyszczalni 

Ścieków w Opocznie” 
 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, Polska, REGON 590028079, NIP 768-
000-38-62, wpisana jako przedsiębiorca do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi  XX Wydz. KRS pod Nr 0000110297, kapitał zakładowy w wysokości: 
47.318.500,00 zł, tel. 44 754 76 11 fax 44 789 06 47, adres intern.: www.pgk.opoczno.pl , e-
mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Zamówienie udzielane w oparciu o przepisy KC oraz § 9  Zarządzenia Nr 26/2021 Zarządu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Opocznie z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie: Regulaminu postępowania przy udzielaniu 
zamówień publicznych w spółce – zamówienie sektorowe. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MIEJSCE ŚWIADCZENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż p.n.: „Rozbudowa linii odwadniania 

osadów ściekowych z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej wraz z modernizacją 
węzła higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków w Opocznie”. 

2. Na przedmiot zamówienia składają się dostawy, usługi, montaż i roboty instalacyjne 
obejmujące: 
1) Wykonanie projektu technologicznego - wykonawczego (zawierającego wszystkie 

niezbędne branże) montowanych urządzeń i instalacji, 
2) Dostawę i montaż wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym urządzeń linii 
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odwadniania osadów w tym wirówki dekantacyjnej, 
3) Dostosowanie istniejących pomieszczeń, infrastruktury i instalacji do potrzeb nowych 

urządzeń, w tym wirówki dekantacyjnej w niezbędnym do tego zakresie, 
4) Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami, zasilającej szafę główną 

wirówki od punktu wskazanego przez Zamawiającego, 
5) Wykonanie instalacji AKPiA, 
6) Dostawę i montaż nowych  silosów (szt. 2) do higienizacji osadów wraz z niezbędnym 

osprzętem, 
7) Podłączenie wirówki dekantacyjnej do posiadanego przez Zamawiającego systemu 

SCADA, 
8) Rozruch instalacji odwadniania i higienizacji osadów wraz z osiągnięciem zakładanych 

parametrów procesowych, 
9) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z bezpiecznej obsługi zamontowanych 

urządzeń i instalacji, 
10) Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, dokumentacji techniczno- 

ruchowej oraz deklaracji zgodności, 
11) Usługę serwisu zamontowanych urządzeń i  instalacji odwadniania oraz higienizacji 

osadów w niezbędnym zakresie w okresie obowiązywania gwarancji (bezpłatny serwis 
gwarancyjny). 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki realizacji określają:  
a) Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z załącznikiem 

graficznym, 
b) Załącznik nr 3 – projekt umowy. 

4. Przedmiot niniejszego zamówienia winien zostać wykonany w całości z nowych urządzeń, 
elementów  i materiałów zapewnionych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

5. Przed złożeniem oferty  niezbędne jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji 
lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Opocznie, kontakt: Pan Janusz Mlonka, tel: 
44 754 76 11, Pani Monika Dacz, 44 755 27 76. 

6. Istnieje możliwość wykonania na swój koszt prób odwadniania osadów powstających na 
terenie Oczyszczalni Ścieków w Opocznie (wyniki prób załączyć do oferty), po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

7. Miejsce realizacji zamówienia: Oczyszczalnia Ścieków w Opocznie. – ul. Krótka 1, 26-300 
Opoczno. 

8. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
42996900-3 Urządzenia do obróbki osadów 
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
42122230-1 Pompy podawcze 
38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚCI: 
1. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 
2. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia rozumiany jest jako termin podpisania 

bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru.  
3. Rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi w następujących częściach: 

1) 60% wartości umowy po dostawie urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia 
potwierdzonej protokołem odbioru urządzeń (częściowym), 

2) 40%  wartości umowy po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, w tym rozruchu 
technologicznego wraz z osiągnięciem gwarantowanych parametrów procesowych, 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
z tytułu wykonania niniejszej umowy będą protokoły odbioru częściowego  dostaw oraz protokół 
odbioru końcowego, bezusterkowego podpisane przez Strony. 
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5. Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
 

V. GWARANCJA, OKRES RĘKOJMI, UBEZPIECZENIE 
1. Okres gwarancji: Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na całość 

zadania, tj.: dostarczone urządzenia oraz wykonane prace montażowo instalacyjne 
począwszy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia prac montażowych zgodnie 
z warunkami określonymi przez Zamawiającego w projekcie umowy. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH 
SPEŁNIENIA 
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy spełniający następujące warunki: 
1) stosownie do obowiązujących przepisów prawa są uprawnieni do wykonywania 

działalności składającej się na przedmiot zamówienia, 
2) spełniają warunki i kryteria określone w niniejszej Specyfikacji, 
3) złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

 
Sposób oceny: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków stawianych oferentom na 
podstawie wymaganych dokumentów, złożonych przez oferenta, wg formuły „spełnia-nie 
spełnia”. 

 
VII. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY  

1. wypełniony Formularz Oferty,(wzór: załącznik nr 2 do SZ). 
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawione nie wcześniej niż                          
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.- z odpisu lub zaświadczenia winno 
wynikać, kto i w jaki sposób jest uprawniony do reprezentacji wykonawcy- w przeciwnym 
razie należy dołączyć listę osób uprawnionych oraz wskazać sposób reprezentacji, - 
w przypadku. 

3. Wykonawca nie jest zobowiązany  do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 , jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

4. Wykaz  dostaw wraz z montażem, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający 
wykonanie minimum 2 dostaw wirówki dekantacyjnej (wraz z montażem) do odwadniania 
osadów ściekowych o wartości minimum 350 000,00 zł każda, wraz z podaniem rodzaju 
i typu urządzenia, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których 
dostawy te wraz z montażem zostały wykonane oraz załączeniem dowodu 
potwierdzającego,  że dostawy (wraz z montażem) zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy zostały wykonane - wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi 
załącznik nr  4 do SZ. 
 

Forma dokumentów i ich uzupełnianie   
1. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty 

złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” 
i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę- pieczęć firmowa oraz podpis 
czytelny albo nieczytelny i pieczęć imienna. Zamawiający dopuszcza poświadczenie 
zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących formularz oferty. Powyższe 
wymagania dotyczą wszystkich dokumentów, których złożenie jest konieczne do oceny 
oferty. Zamawiający zażąda oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić 
jej prawdziwości w inny sposób. 
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2. W przypadku niezłożenia dokumentu lub złożenia dokumentu niespełniającego wymagań 
lub zawierającego braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę  do ich uzupełnienia. 

 
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w niniejszym postępowaniu 
Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej (na piśmie) lub e-mailem na 
adres: przetargi@pgk.opoczno.pl. Pisemna treść wyjaśnienia zostanie opublikowana na 
stronie internetowej Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający może dokonać zmian w treści Specyfikacji, w takiej sytuacji zmodyfikowana 
treść niezwłocznie zostanie ujawniona na stronie internetowej Zamawiającego.  
 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:  
w sprawach związanych z procedurą zamówienia: 
Ewelina Skrzypek – tel. 44/ 754 76 11; e-mail:przetargi@pgk.opoczno.pl 
w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: 
Janusz Mlonka – tel. 44/ 754 76 11; e-mail:przetargi@pgk.opoczno.pl 
Andrzej Zalega – tel. 44/ 754 76 11; e-mail:przetargi@pgk.opoczno.pl 

 
IX. WADIUM 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł słownie: 

(piętnaście tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  
1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) 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  (t. 
j. Dz. U. z 2020, poz. 299).  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego Nr: 48 8992 0000 0033 2316 2000 0010  Bank Spółdzielczy w  Opocznie 
26-300 Opoczno, 
z adnotacją: 
Wadium – numer sprawy 17/DWiOŚ/2022 

„Rozbudowa linii odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem wirówki 
dekantacyjnej wraz z modernizacją węzła higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków 
w Opocznie” 

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa  

w pkt. 2. ppkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub 
poręczenia. 

6. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem następujących 
przypadków: 
1) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  
2) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do 
jego wniesienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 
zwraca wadium Wykonawcy:  
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1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza;  
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie  

na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu 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.  

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu odsyłając na adres 
wskazany w ofercie. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2–4, występując 
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest 
wymagane), 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

11. Poręczenie lub gwarancja, o których mowa w pkt 2 stanowiące formę wadium powinny 
zawierać stwierdzenie, iż jest ono nieodwołalne, oraz że na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium następuje jego bezwarunkowa 
wypłata, oraz powinny wskazywać wszystkie okoliczności uzasadniające zatrzymanie 
wadium określone w pkt. 10. 

12. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania  
na rachunku Zamawiającego. 

 
X. OFERTA 

 
1. Termin związania ofertą:  30 dni licząc od dnia  w którym upływa termin składania ofert.  
2. Opis sposobu przygotowania ofert: Oferta ma być sporządzona w języku polskim na 

papierze i powinna zawierać: 
1) nazwę i dokładny adres wykonawcy wraz z numerem telefonu oraz numerem REGON 

i NIP- a w przypadku osoby fizycznej- także nr PESEL, 
2) oświadczenia w zakresie istotnych elementów zobowiązań wykonawcy (przedmiot, 

wynagrodzenie-cena oferty, termin realizacji itp.) oraz oświadczenie dotyczące stałości 
warunków podanych w ofercie i związania ofertą w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

3) oświadczenie o zapoznaniu się z SZ i uwzględnieniu w cenie ofertowej wszystkich 
elementów składających się na jej wysokość (w tym podatku VAT),  

4) oświadczenie o  zapoznaniu się przez oferenta z istotnymi dla Zamawiającego 
postanowieniami umowy. 

Powyższe dane oraz oświadczenia winny znaleźć się w formularzu oferty, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 SZ. Wykonawca obowiązany jest sporządzić ofertę w oparciu 
o podany wzór formularza. Jeżeli oferent przygotuje samodzielnie formularz, winien on 
zawierać dane odpowiadające danym z dołączonego wzoru formularza.  
Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób 
uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Do formularza oferty należy dołączyć 
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wymagane dokumenty, oświadczenia. Oferta winna być podpisana przez osoby 
upoważnione do reprezentacji wykonawcy. Tak skompletowana całość stanowi ofertę 
podlegającą rozpatrzeniu.  
W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymaganych przez 
Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły 
one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

3. Oferty złożone po terminie składania ofert będą odesłane bez otwierania. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
5. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy 
zażąda do wglądu oryginału pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzonej kopii 
pełnomocnictwa. 

6. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik podpisują na każdej 
stronie: druki formularzy, wszystkie załączniki (wymagane dokumenty, oświadczenia), 
miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 
1) SKŁADANIE OFERT 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie 
w  sekretariacie Zamawiającego, w terminie do dnia  24-06-2022 r. godz. 10.00, w kopercie 
oznaczonej: 
„Rozbudowa linii odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem wirówki 
dekantacyjnej wraz z modernizacją węzła higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków 
w Opocznie”. 

 
2) OTWARCIE OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1, budynku 
głównego, w dniu 24-06-2022r. o godz. 11.00  

 
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o: 

 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności albo miejscach zamieszkania Wykonawców,  

 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
 
1. Ostatecznego wyboru oferty dokona Zarząd Spółki- Zamawiającego, w oparciu o przyjęte 

kryterium oceny ofert, tj. cena: 100 %.  
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej stosownie do wzoru: 

                                              Cn             
                P =     —————————————  x  100 x 100% 
                                               Cb          

Gdzie: 
P – Ilość punktów przyznana ofercie  
Cn – najniższa oferowana cena 
Cb - cena z oferty badanej 

 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o wyborze oferty najkorzystniejszej pozostałych 
wykonawców oraz opublikuje informację o wyborze na własnej stronie internetowej. 
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2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem podatku VAT. 
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Wobec 
powyższego zaleca się wykonawcom przed złożeniem oferty dokonanie 
szczegółowej analizy SZ. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 
wysokość podatku ulegnie stosownej zmianie. 

4. Cena może być tylko jedna- nie dopuszcza się wariantowości cen.  
5. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

1) Sposób płatności i rozliczeń za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w załączniku nr 3 do niniejszej SZ- projekt umowy. 

 
6. Formuła oceny ofert: We wskazanych wyżej kryterium najkorzystniejsza oferta uzyska 

maksymalną ilość punktów. Ilość punktów obliczona będzie do drugiego znaku po przecinku przy 
zastosowaniu następujących zaokrągleń: 

- jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie równa lub większa od cyfry 5, nastąpi 
zaokrąglenie w górę, np. 55,346 pkt- przyjęte zostanie jako 55,35 pkt,  

-  jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza od cyfry 5, nastąpi zaokrąglenie w dół, 
np. 55,344 pkt- przyjęte zostanie jako 55,34 pkt, 

Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do najkorzystniejszej oferty.  
                   
XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY- zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik 

nr 3 do niniejszej Specyfikacji Zamówienia. 
 
XIV. FORMALNOŚCI PRZED ZAWARCIEM UMOWY 

 
Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia 
umowy. Wykonawca- osoby upoważnione do reprezentacji lub umocowany pełnomocnik- 
obowiązany jest stawić się w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego 
w zawiadomieniu, z pieczęcią firmową, pieczęciami imiennymi (jeśli są stosowane), 
pełnomocnik zaś dodatkowo winien okazać oryginał (notarialny odpis) pełnomocnictwa. 
Umowa zostanie zawarta co najmniej w 2 egzemplarzach, po 1 dla stron, wg wzoru 
określonego w załączniku nr 3 do niniejszej SZ. 
 

XV. UWAGA !!! ODRZUCENIE OFERT, WYKLUCZENIE WYKONAWCY/ 
ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERT 
 

W przypadku sporządzenia dokumentacji ofertowej niezgodnie z wymaganiami (formalnymi lub 
merytorycznymi) niniejszej Specyfikacji, Zamawiający wezwie wykonawcę do niezwłocznego 
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentacji. Po bezskutecznym upływie terminu do 
uzupełnienia a także w przypadku nieusunięcia niezgodności, Zamawiający: 
1. w przypadku gdy oferta wykonawca nie spełniająca warunków merytorycznych realizacji dostaw 

i  usług - podlega odrzuceniu z niniejszego postępowania. 
2. Wykonawca niespełniający warunków podmiotowych lub, który nie uzupełni w terminie 

złożonych dokumentów podlega wykluczeniu z postępowania niniejszego a jego ofertę uznaje 
się za odrzuconą. 

 
Zamawiający zastrzega prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru ofert, jeżeli 
zajdą ważne powody uniemożliwiające Zamawiającemu zawarcie umowy lub powodujące 
znaczne trudności zawarcia umowy. O zamknięciu postępowania bez wyboru ofert 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty. 
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XVI. 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”, Zamawiający informuje, że:  

1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 
przekazał w niniejszym postępowaniu; 

 

2)  dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  
 związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  

Rozbudowa linii odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem wirówki 
dekantacyjnej wraz z modernizacją węzła higienizacji na Oczyszczalni Ścieków 
w Opocznie; 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania;  

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie 

skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

 
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać  
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od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu. 
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,  
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane 
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

 
XVII. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ „SZ” STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI. 

 
1) załącznik nr 1 do SZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2) załącznik nr 2 do SZ - wzór  Formularza Oferty, 
3) załącznik nr 3 do SZ- projekt umowy, 
4) załącznik nr 4 do SZ – wykaz dostaw 
 
 
 
Sporządził:   Sprawdził/li:     Zatwierdził 

                 
  

      dnia: 02.06.2022r. 
 

Prezes Zarządu – Krzysztof Owczarski 
 
 
 
 

 
           

 
 

 


