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I. Informacje wstępne.
1. Zamawiający.
Zakład Produkcji Wody Pitnej - Baranów Sandomierski Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 50, 35-450 Baranów Sandomierski
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Nr KRS 0000071908.
Telefon : 15 855 46 19, kom. 535 952 067.
Adres e-mail: wodabaranow1@interia.pl
Konto bankowe: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
Nr rachunku: 83 2030 0045 1110 0000 0021 0750
Godziny urzędowania od 700 -1500
NIP: 8671995592

Regon: 831222059

2. Numer postępowania.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 1/08/2022.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3. Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu
nieograniczonego, na podstawie wewnętrznych przepisów Spółki.
4. Informacje uzupełniające
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca.
Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione w całości lub
w części, na każdym etapie, bez podania przyczyn.
O fakcie unieważnienia postępowania zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców
biorących w nim udział.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Warunków
zamówienia /WZ/. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej www.siarkopol.pl w dziale „Przetargi”
oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Warunki zamówienia, i będzie
dla wszystkich wiążąca.
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują listownie lub pocztą elektroniczną na adres: wodabaranow1@interia.pl

Wykonanie termomodernizacji dachu budynku socjalno-technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie
Sandomierskim - Znak 1/08/2022
Str. nr 4
______________________________________________________________________________________________________________________

6. Udzielanie wyjaśnień.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Warunków zamówienia.
Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane listownie lub pocztą elektroniczną na
adres: wodabaranow1@interia.pl
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:
- Dariusz Chemel, Zakład Produkcji Wody Pitnej - Baranów Sandomierski Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 50, 35-450 Baranów Sandomierski, tel. 535 952 067, w godz. 9001400 – w zakresie rzeczowym,
II. Przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z wykonaniem
termomodernizacji dachu budynku socjalno-technicznego Stacji Uzdatniania Wody
w Baranowie Sandomierskim, powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie.
Zakres rzeczowy zamówienia:
Wykonanie termomodernizacji dachu budynku socjalno-technicznego Stacji Uzdatniania
Wody, położonego na działkach ewid. nr 383/3, 383/4, 383/5, 383/6 w mieście Baranów
Sandomierski, powiat Tarnobrzeg, woj. podkarpackie.
Zakres projektowanych prac modernizacyjnych obejmuje m.in.:
- montaż nad istniejącym stropodachem konstrukcji stalowej pod projektowane przykrycie
stropodachu blachą trapezową (belek i płatwi);
- wykonanie betonowej ścianki przyokapowej, zamykającej izolowaną przestrzeń dachu;
- ocieplenie stropodachu wełną mineralną;
-montaż nowego przykrycia dachowego wraz z kompletem obróbek blacharskich;
-przemalowanie całości elewacji budynku socjalno-technicznego 2 x farbą silikatową;
- montaż rynien, rur spustowych i czyszczaków;
Obiekt przewidziany do termomodernizacji składa się z dwóch złączonych funkcjonalnie
segmentów. Wysokość zwieńczenia wynosi 4,05 m.
Dach budynku jednospadowy. Kąt nachylenia ok. 10%
Wymiary budynku:
- szerokość: 8,5 m
- długość: 46 m
- wysokość: 4,05 m
- liczba kondygnacji: 1
Szczegółowy opis budynku zawarto w projekcie architektoniczno-budowlanym pod
nazwą „Termomodernizacja stropodachu budynku socjalno-technicznego stacji uzdatniania
wody w Baranowie Sandomierskim”.
Roboty budowlane należy przeprowadzić zgodnie z projektem architektonicznobudowlanym pod nazwą „Termomodernizacja stropodachu budynku socjalno-technicznego
stacji uzdatniania wody w Baranowie Sandomierskim”.
Projekt jest do wglądu w Zakładzie Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim, tel.
535 952 067 lub 510 210 738, w godz. 900-1400
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Zamawiający zaleca dokonanie wizji terenowej celem prawidłowego ustalenia ceny oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
III. Terminy.
Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2022 r. do
godziny 10°° na konto Zamawiającego podane w punkcie I.
Oferty należy składać do dnia 12.09.2022 r. do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Produkcji Wody Pitnej - Baranów Sandomierski Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 50,
35-450 Baranów Sandomierski.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.09.2022 r. o godzinie 1030 w siedzibie
Zamawiającego.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Termin wykonania całości zadania - od dnia zawarcia umowy do 30 grudnia 2022 r.
IV. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV. 1. Wadium .
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 zł.
2. Wadium należy wnieść w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego (podane
w pkt. I) z adnotacją: „Wadium na zadanie „Wykonanie termomodernizacji – znak
1/08/2022”. Potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dołączyć do dokumentów
przetargowych.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w innej formie.
4. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w formie
pieniężnej zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
Zwrot wadium .
- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po zatwierdzeniu
przez Zgromadzenie Wspólników protokołu z postępowania, tj. po wyborze oferty
najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza,
- Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
- Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jeżeli Zamawiający unieważnił postępowanie.
Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wniosek Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona.
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Utrata wadium .
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego,
w przypadku gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Dla zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia Zamawiający ustala kaucję
gwarancyjną w wysokości 10 000 zł, wniesioną w formie pieniężnej przed zawarciem
umowy.
Kwota zabezpieczenia/kaucja zwrócona zostanie na rzecz Wykonawcy (o ile uprzednio
Zamawiający nie zaspokoi z niej przysługujących mu roszczeń) w następujący sposób:
a) 6 000 zł zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po końcowym odbiorze
Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i protokolarnym bezusterkowym przyjęciu
wykonanych robót;
b) 4 000 zł będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy
w okresie rękojmi i gwarancji (termin gwarancji podany w złożonej ofercie), i zostanie
zwrócone Wykonawcy nie później niż 15 dni od upływu okresu gwarancji i rękojmi,
oraz usunięciu wad stwierdzonych w tym okresie.
V. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:
1. Wykonawca odpowiada za wykonanie zleconych robót zgodnie z zasadami techniki,
przepisami prawa budowlanego, BHP i ppoż., warunkami technicznymi i projektem
pn. „Termomodernizacja stropodachu budynku socjalno-technicznego stacji
uzdatniania wody w Baranowie Sandomierskim”.
2. Kierownik budowy Wykonawcy winien posiadać stosowne kwalifikacje
potwierdzone uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robót, aktualną
przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i opracować plan BiOZ.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca pisemnie zgłosi zakończenie robót.
4. Zamawiający w ciągu 7 dni powoła komisję odbiorową i dokona odbioru
wykonanych robót, zgodnie z umową.
5. W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
6. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres … (kryterium wyboru
ofert) … miesięcy od daty sporządzenia Protokołu potwierdzenia wykonania zakresu
robót, będącego załącznikiem do faktury.
7. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy oświadczenie Kierownika budowy
o zgodności wykonania robót z zakresem zawartym w umowie i jakością
wykonanych robót.
8. Wykonawca przedstawi wykaz użytych materiałów podczas robót remontowych oraz
załączy atesty na zastosowane materiały (jako załącznik do protokołu odbioru robót).
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9. Wszelkie uzgodnienia i ich koszty związane z wykonaniem zadania ponosi
Wykonawca.
10. Za przekazanie Wykonawcy przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego
odpowiada Dariusz Chemel, tel. 535 952 067 – koordynator umowy.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidację szkód, które spowodował
w otaczających obiektach podczas wykonywania zamówienia. W przypadku
uchylania się od napraw i likwidacji uszkodzeń czynności te zostaną zlecone innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
12. Wykonawca jest posiadaczem odpadów powstałych podczas remontu i jest
zobowiązany do postępowania w myśl przepisów Ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).
13. Zamawiający dopuszcza zmiany materiałów ujętych w projekcie jedynie za pisemną
zgodą Zamawiającego, po pisemnym wystąpieniu przez Wykonawcę.
VI. Informacja o warunkach jakie muszą spełniać Wykonawcy.
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
1. spełniają wszystkie wymagania zawarte w Warunkach zamówienia.
2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej przedmiot
zamówienia,
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane
do wykonania zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
Formularz oferty oraz inne oświadczenia, o których mowa w Warunkach zamówienia
powinny być podpisane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
VII. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.
1. Wartość usług stanowiącą cenę zamówienia (wartość usługi ustala się na tym samym
poziomie przez cały okres objęty umową).
Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie, jako cena brutto
(łącznie z podatkiem VAT).
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Druk nr 1).
3. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (wskazanie
podmiotu upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy).
4. 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.
W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza dwukrotną wartość kapitału
zakładowego spółki, Wykonawca zobowiązany jest załączyć umowę spółki lub
uchwałę wspólników o zaciąganiu zobowiązań (zgodnie z art. 230 ustawy
z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych – Dz.U. z 2022 r. poz.1467 z późn. zm.).
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W razie nie wykazania przez Wykonawcę prawa do zaciągania zobowiązań do
wysokości oferty, podlega On wykluczeniu z postępowania.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem
i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów- Referencjepotwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (min. 2 roboty
z potwierdzeniem) (Druk nr 2) – kryterium wyboru ofert.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kserokopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości.
VIII. Wymagania ogólne dotyczące sposobu przygotowania oferty.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, o czytelnej treści.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności i złożyć
w l egzemplarzu.
5. Cena brutto oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie oraz zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty
związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania
przetargowego.
Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
6. Oferta powinna być złożona w kopercie, która:
- będzie zaadresowana na adres Zamawiającego: Zakład Produkcji Wody Pitnej Baranów Sandomierski Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 50, 35-450 Baranów
Sandomierski,
- będzie posiadać opis: „Wykonanie termomodernizacji dachu budynku socjalnotechnicznego Stacji Uzdatniania Wody - Znak 1/08/2022”.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta może posiadać nazwę i adres
Wykonawcy.
W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej
nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
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7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca wniósł zmiany muszą być parafowane przez
jedną z osób podpisujących ofertę.
8. Wymaga się, by oferta oraz inne oświadczenia, o których mowa w Warunkach
zamówienia była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań.
9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
10. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, do oferty musi być załączona umowa
konsorcyjna.
11. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane
w niniejszym postępowaniu dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
12. Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy
spółki cywilnej.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do każdego z Wykonawców
o dodatkowe informacje dotyczące treści złożonych ofert.
Zawartość oferty:
1. dowód wniesienia wadium,
2. wypełniony i podpisany formularz oferty,
3. wymagane oświadczenia,
4. wymagane dokumenty.
Zmiany i wycofanie oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert.
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana
zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.
IX. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2022 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, adresy oraz
ceny ofertowe.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- cena wykonania zadania /C/
- referencje /R/
- termin gwarancji /T/
Kryterium cena / C /

- waga 60 %
- waga 20 %
- waga 20 %

60 %

Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena podana w ofercie powinna obejmować całość prac składających się na przedmiot
zamówienia.
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Ilość punktów jaka zostanie przyznana ofercie będzie liczona wg wzoru :
Cena oferty najniższej
C = --------------------------------Cena oferty badanej

x 60

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 60 punktów.

Kryterium referencje Wykonawcy /R/

20%

Zamawiający będzie stosował to kryterium na podstawie złożonych dokumentów wg pkt
VII.6 WZ.
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
➢ za min. 2 wykonane zamówienia polegające na wykonaniu termomodernizacji dachu Wykonawca otrzyma 0 pkt.
➢ za 3 do 5 wykonanych robót polegających na wykonaniu termomodernizacji dachu, wraz
z załączonymi referencjami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie zamówień Wykonawca otrzyma 20 pkt
Kryterium termin gwarancji /T/

20%

Termin gwarancji określany w jednostce czasu „miesiąc”, liczony jest od dnia następnego po
dacie bezusterkowego przyjęcia i podpisania protokołu wykonanych robót umowy.
Ilość punktów jaka zostanie przyznana ofercie będzie liczona wg wzoru :
Termin gwarancji podany w badanej ofercie (ilość miesięcy)
T = -------------------------------------------------------------------------------------- x 20
Najdłuższy termin gwarancji w złożonych ofertach (ilość miesięcy)
Minimalny (najkrótszy) proponowany termin gwarancji wynosi 24 miesiące.
Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną ilość 20 punktów.
Oferta z terminem gwarancji przekraczającym 48 miesięcy (4 lata) otrzyma maksymalną ilość
20 punktów.
Łączna ilość punktów dla każdej oferty = C +R+T
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy.
X. Informacja o wyborze oferty.
Zamawiający powiadomi o wyborze wykonawcy wszystkie firmy, które złożyły
ofertę, po zatwierdzeniu Protokołu z wyboru wykonawcy zadania.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszych Warunkach zamówienia oraz zostanie uznana za
najkorzystniejszą, po uzyskaniu zgody Organów Spółki na zawarcie umowy.
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XI. Zawarcie umowy
Po uzyskaniu zgody Organów Spółki na zawarcie umowy, w zawiadomieniu
wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin
i miejsce podpisania umowy.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. W przypadku, jeżeli okaże się, że
Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie
uchylał się od zawarcia umowy, albo nie dostarczy wymaganych dokumentów, lub nie
wpłaci wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający spośród
pozostałych ważnych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną wykonania zadania.
XII. Zastrzeżenia zamawiającego o możliwości odstąpienia od realizacji zamówienia.
Zamawiający informuje, że Spółce przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub
unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyn.
XIII. Postanowienia końcowe.
1.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile
nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.

2. Wszystkie inne dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione
podpisującą ofertę.
3. W sprawach nie uregulowanych w warunkach zamówienia zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi.
XIV. Informacje.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, iż:
l) Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Zakład Produkcji Wody Pitnej Baranów Sandomierski Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 50, 35-450 Baranów
Sandomierski,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych u Administratora danych osobowych możliwy
jest pod adresem email: wodabaranow1@interia.pl ,
3)

Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- w celu realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów
o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4) Odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
współpracujące w procesie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT).
5) Udostępnione dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od następnego
roku po zakończeniu niniejszego postępowania, a po tym okresie przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto podane dane osobowe będą

Wykonanie termomodernizacji dachu budynku socjalno-technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie
Sandomierskim - Znak 1/08/2022
Str. nr 12
______________________________________________________________________________________________________________________

przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów
o rachunkowości.
6) Udostępniającemu dane osobowe przysługuje prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych.
7) W razie naruszenia przepisów Rozporządzenia w kwestii ochrony danych osobowych
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia oferty.

