
 

 

Ogłoszenie nr 525922-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.  
 

Gmina Prószków: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS 

w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Tak 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: Ewelina Pordzik - Kancelaria Radców Prawnych i 

Doradców Podatkowych MEISSNER i WSPÓLNICY Sp. p. z/s w Opolu e-mail: 

e.pordzik@meissner.net.pl  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  



 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prószków, krajowy numer 

identyfikacyjny 53141324800000, ul. ul. Opolska  17 , 46-060  Prószków, 

woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 013 700, e-mail przetargi@proszkow.pl, 

faks 77 4648461, 77 4013711.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.proszkow.pl, www.proszkow.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak  

www.bip.proszkow.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

www.bip.proszkow.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie  

 



 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Składanie ofert odbywa się pisemnie w siedzibie Zamawiającego.  

Adres:  

Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

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

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie 

efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie 

termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy  

Numer referencyjny: RG.271.4.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 



w odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia 

jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w 

zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy. Zakres prac: - 

ocieplenie ścian piwnic i parteru budynków, - ocieplenie pozostałych części ścian 

budynków, - ocieplenie pasów niepalnych, - ocieplenie ościeży i przestrzeni pod 

parapetami zewnętrznymi z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, - 

ocieplenie podłogi na poddaszu w budynku administracyjnym, - ocieplenie podłogi 

na poddaszu nieużytkowym sali widowiskowej, - ocieplenie podłogi na gruncie w 

sali widowiskowej pod ogrzewanie podłogowe, - ocieplenie podłogi na gruncie w 

części budynku sali wraz z podkładem, - wykonanie nowej więźby dachowej z 

pokryciem dachówką ceramiczną nad budynkiem administracyjnym wraz z 

ociepleniem poddasza, - ocieplenie na stropodachu budynku sali widowiskowej, - 

wymiana stolarki okiennej, - wymiana stolarki drzwiowej, - wykonanie nowego 

pokrycia dachów płaskich budynków, - montaż nowych wpustów kanalizacji 

deszczowej, rynien i rur spustowych z obróbkami blacharskimi, - montaż instalacji 

odgromowej, - montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku sali 

widowiskowej, - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w budynku 

administracyjnym, - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w budynku sali wraz 

z dostawą i montażem pompy ciepła oraz wykonaniem odwiertów pionowych, - 

wykonanie instalacji elektrycznej, - wykonanie instalacji sanitarnych, - wykonanie 

prac wykończeniowych, - wykonanie prac murowych i betonowych, - 

wykonywanie prac związanych z instalowaniem przeciwpożarowych systemów 

alarmowych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostaną przywołane nazwy 

własne produktów lub materiałów, przyjmuje się, że służą one określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań, przy 

czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunki 

równoważności zostały opisane w Projekcie zwiększenia efektywności 

energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, 

przebudowy oraz nadbudowy, w tym STWiORB, na Karcie równoważności 



produktów – załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ– Projekcie Zwiększenie efektywności 

energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, 

przebudowy oraz nadbudowy w tym STWiORB oraz Karcie równoważności 

produktów i Załączniku nr 1a do SIWZ – Przedmiarze robót.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2  

Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 

45400000-1 

45300000-0 

45311000-0 

45311100-1 

45311200-2 

45312311-0 

45312100-8 

 

 

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

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

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

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp:  

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

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
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II.9) Informacje dodatkowe: 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy: 1) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym 

zamówieniem tj. polegającą na termomodernizacji i przebudowie budynku o 

wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto 2) dysponują lub będą dysponować w 

okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a. jedną osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej 

wskazanych, b. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych 

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej 

wskazanych, c. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej 

wskazanych.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: W zakresie wskazania imion i nazwisk osób wykonujących 



czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób - Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień 

złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: wykazu osób, skierowanych 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług oraz kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  



Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

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

terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wykaz robót budowlanych 

Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, b) 

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem 

Nr 8 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

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

Oferta, oprócz dokumentów wymienionych w pkt III.3) – III.6) musi zawierać: a) 

Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 3 do SIWZ; b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 

umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); c) Dokumenty, z których wynika prawo do 

podpisania oferty (w odniesieniu do pełnomocnictwa - oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je 

uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 



r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. 

Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.) w przypadku wskazania przez Wykonawcę 

dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi; d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 

4.5.4 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego; e) Oryginał wadium lub dowód wniesienia wadium. Dokumenty 

składane po otwarciu ofert bez wezwania Zamawiającego przez wszystkich 

Wykonawców: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest 

zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. W dniu 

podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 8% ceny brutto podanej w ofercie, w jednej z następujących 

form: 1. w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Gogolin O/ 

Prószków Nr: 79 8883 1031 2004 0000 1023 0004 Tytuł przelewu: „Znak sprawy: 

RG.271.4.2019 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w 

Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy/ważne 

tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto Zamawiającego/, 2. 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. 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 2019 r., poz. 310). W przypadku, gdy zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego 

przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie 

określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do 

wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. W umowie regulującej 

współpracę Wykonawców powinny się znaleźć zapisy o braku możliwości jej 

rozwiązania w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, oraz że Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy 

harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 

pkt. 13 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorysu, sporządzonego w 

oparciu o załączony przedmiar robót, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt. 14 projektu 

umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 zł 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej 

lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu 

należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Gogolin O/ Prószków Nr: 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 z 

adnotacją „Wadium – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS 

w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy” 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 (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, 

Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty 

potwierdzenia płatności wadium jest elementem zalecanym przez Zamawiającego, 

zgodnie z pkt. 7.15 lit. f) SIWZ, jednak niewystarczającym do uznania, że wadium 

zostało wpłacone w terminie. Liczy się bowiem data wpływu wadium na rachunek 

Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, 

bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) 

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w 

formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do 

zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach 

określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż 

pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub 

poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania 

ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. 

Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 



publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda 

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało 

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia 

wadium określone powyżej dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz 

wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 



 

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

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

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

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  



Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

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

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

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

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

 

Informacje dodatkowe  



 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) 

uzasadnionym przedłużeniem terminu realizacji umowy, oraz zmiany realizacji 

harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego będzie: wystąpienie warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, konieczność 

wykonania robót dodatkowych, sytuacja niemożliwa do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy, a mająca wpływ na realizację robót, wystąpienie przestoi i 

opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, działanie siły wyższej (klęski 

żywiołowe, zjawiska meteorologiczne (np. powódź, tornado, wichury, niewypały, 

strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania robót, wystąpienie wady dokumentacji projektowej, protest 

społeczności lokalnej, żądania lub roszczenia, zatrzymanie robót przez Urzędy 

Nadzoru Budowlanego, konieczność dokonywania zmian w projektach 

wykonawczych w przypadku wystąpienia robót zamiennych; zmiana uwarunkowań 

prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób 

trzecich, konieczność realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych, 2) zlecenia wykonania robót podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom nie wskazanym w § 5 ust. 1 umowy oraz zmiana 

podwykonawcy, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z 

których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających 

wpływ na realizację umowy, 4) zmiany nazwy, adresu firmy, 5) zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 

149 ustawy Pzp, 6) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane, polegającej na zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 



uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 7) zmiany dokonanej na 

podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, polegająca na 

powstaniu uzasadnionej możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy 

lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta 

spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót 

budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 8) zmiany dokonanej 

podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy 

Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo 

budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 9) zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, 10) zmiany podmiotu 

trzeciego, na którego zasobach polegał Wykonawca celem spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu lub zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w 

Wykazie osób, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

jednak wyłącznie w przypadku wykazania, że nowy podmiot trzeci (lub sam 

Wykonawca) lub nowe osoby spełniają warunki udziału w postępowaniu, co 

najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ. 2. Wszelkie 

zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą 

obydwu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Dopuszcza się 

możliwość wprowadzenia zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu 

umowy poprzez wpis w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 4. Zmiany może inicjować 

każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej 

dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: a) opis zmiany, b) uzasadnienie 

zmiany, c) czas wykonania zmiany, d) wpływ zmiany na termin zakończenia 

umowy, 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. O zmianie należy poinformować Zamawiającego, nie 

później niż w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności uprawniających do 

wprowadzenia zmiany.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

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

postępowaniu:  

Data: 2019-04-01, godzina: 10:00,  



Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> język polski  

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

terminu składania ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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, s. 1, określanego dalej również jako RODO), 

Zamawiający informuje, że: 1) W odniesieniu do danych osobowych 

gromadzonych w ramach zbioru „UMWO-DPO-SYZYF” oraz zbioru „RPO WO 

2014-2020” administratorem danych jest Marszałek Województwa Opolskiego. W 

odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w ramach zbioru „Centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” 

administratorem danych jest Minister Rozwoju i Finansów. Instytucja Zarządzająca 

powierzyła Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu własnym 

oraz w imieniu i na rzecz administratorów danych, o których mowa powyżej. W 

zakresie danych, które nie zostały powierzone Zamawiającemu do przetwarzania, 

administratorem danych jest Burmistrz Prószkowa, ul. Opolska 17, 46-060 

Prószków. 2) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych 

można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych na adres e-mail 

iod@proszkow.pl, pod numerem telefonu 774013718 lub na adres siedziby 

Zamawiającego; 3) Zamawiający przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do 

realizacji określonego celu przetwarzania, w tym w szczególności: - imię, 

nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 

telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawców 



będących osobami fizycznymi lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG), - 

imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do 

kontaktu, - imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i 

kwalifikacji, uprawnień osób wskazanych do realizacji zamówienia przez 

Wykonawcę, - inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy. 4) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem 

umowy oraz w trakcie jej trwania Zamawiający wykorzystuje w następujących 

celach: - w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną (podstawa z art. 

6 ust. 1 lit. b RODO), - w celu wykonania ciążących na Zamawiającym 

obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przechowywania faktur i 

dokumentów księgowych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony 

roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). - w celu aplikowania o środki 

unijne i realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia uczestnikom Projektów, ewaluacji, monitoringu, 

kontroli audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w 

ramach Programu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). - w celu bieżącego 

kontaktu telefonicznego, jak i prowadzenia korespondencji e-mail oraz tradycyjnej 

w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy w ramach zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Zamawiającemu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 5) Odbiorcami danych 

osobowych będą w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 

Pzp lub w oparciu o umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a także Inspektor 

Nadzoru, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty prowadzące 

działalność kurierską lub pocztową, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów 

informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze, pomoc prawną, 

podatkową, rachunkową, inne podmioty, którym dane zostały lub zostaną 

udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmioty, którym Zamawiający 

będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym organy kontrolujące; 6) Dane osobowe będą przechowywane, 

zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, (tj. zgodnie z §22 

umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020„Trwałość Projektu”) przez okres 5 lat 

od daty płatności końcowej na rzecz Zamawiającego lub przez okres dwóch lat od 

dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia 

wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, 

w zależności od tego, który z tych okresów upływa później (tj. zgodnie z § 18 

umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – „Dokumentacja Projektu”);Podanie 



danych osobowych w zakresie określonym w ustawie Pzp oraz w aktach 

wykonawczych do tej ustawy jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu umowy, jest jednak 

warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Brak podania w takim wypadku 

niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić zawarcie umowy bądź 

wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. 7) Zamawiający nie 

przekazuje danych osobowych poza EOG. 8) Zamawiający nie podejmuje decyzji 

w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie poddaje profilowaniu danych 

osobowych osoby, której dane dotyczą. 9) Osobie, której dane osobowe 

Zamawiający przetwarza, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo 

do sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 10) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania 

z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Zamawiający przestanie przetwarzać dane w 

tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla 

Zamawiającego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
 

Z up. Burmistrza 
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Janusz Staszowski 

Zasępca Burmistrza  
 


