Dęblin, dn. 31.03.2021 r.
Znak sprawy: RMI.7013.6.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w os. Stawy”
1.

PODSTAWA PRAWNA

1.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). Wartość
zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2. ust 1 pkt 1 powyższej ustawy.
1.2. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowym postępowaniu stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze
zm.).
2.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

2.1. Dane zamawiającego:
Nazwa i adres:
Miasto Dęblin, 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12.
Strona internetowa:
www.deblin.pl
Adres e-mail:
przetargi@um.deblin.pl
Godziny urzędowania: pon. 9.00 – 17.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.
Numer telefonu:
81 883 00 01.
2.2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia: http://bip.um.deblin.pl/
2.3. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się
z wykonawcami są:
1) Henryk Rozenbajgier – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji – tel. 81 880
18 15.
2) Waldemar Strigl – Inspektor ds. Inwestycji – tel. 81 883 00 11.
3) Joanna Dudkowska – Inspektor ds. Przetargów – tel. 81 883 00 11.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie objęte niniejszym Zapytaniem ofertowym nie zostało podzielone na
części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w
ramach przedmiotowego zamówienia.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę części
zamówienia podwykonawcom.
4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
1

5) Szczegółowe zasady realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zostały
opisane w załączniku nr 6 – Wzór umowy.
3.2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008)
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
3.3. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w os. Stawy,
w tym w szczególności:
a) Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 o średnicy 125 mm i długości ok.
231 m oraz o średnicy 63 mm i długości ok. 24 m.
b) Wykonanie infrastruktury technicznej m.in. hydranty p.poż. z zasuwami, zasuwy
sieciowe.
c) Odtworzenie nawierzchni ulic i chodników wraz z niezbędną regulacją
studzienek, włazów, skrzynek od zasuw i zaworów.
d) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań i rozruchu.
e) Zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy.
f) Obsługa geodezyjna zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w 4 egz. dla zamawiającego.
Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –
załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Przedmiar robót stanowi element
pomocniczy do obliczenia ceny oferty – załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
UWAGA:
Zadanie nie obejmuje wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej.
2) Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace
konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do
wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej
i przepisy prawa, w szczególności:
a) Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robót, a w tym zabezpieczenia: pod
względem bezpieczeństwa, bhp oraz kradzieży i dewastacji.
b) Naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych podczas wykonywania robót.
c) Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji
odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z
2020r. poz. 797 ze zm.). Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu
wskazanej w tym punkcie ustawy i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i
swój koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania.
d) Usuwanie wytworzonych odpadów z miejsc ich powstawania na bieżąco.
3.4. Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownika budowy posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pb tj.
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
2) Po podpisaniu umowy, na żądanie zamawiającego wykonawca przekaże
zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu
potwierdzającego, że osoba przewidziana do pełnienia samodzielnych funkcji
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technicznych w budownictwie, o której mowa w pkt 3.4. ppkt 1, spełnia wymagania
określone w ustawie Pb.
3) Zapewnienie na koszt wykonawcy niezbędnych nadzorów specjalistycznych
(energetyka, telekomunikacja, zakład gazowniczy, itp.),
4) Wykonanie projektów tymczasowej organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas
wykonania robót wraz z niezbędnymi decyzjami.
5) Wykonanie tymczasowego oznakowania na czas prowadzenia robót.
6) Organizację ruchu i koniecznych objazdów na czas realizacji robót.
7) Uzyskanie koniecznych decyzji i uzgodnień lub zmiany decyzji i uzgodnień
zdezaktualizowanych właściwych do wykonania zamierzonych robót budowlanych,
które wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego, w tym decyzji na zajęcie pasa
drogowego na czas wykonywania robót w pasie drogowym oraz umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wykonawca ponosi koszty związane
z zajęciem pasa drogowego na czas trwania robót oraz koszty związane z
umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym do czasu odbioru końcowego
inwestycji.
8) Roboty powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie
obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: ustawą Pb, ustawą
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219
ze zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797
ze zm.), oraz zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
9) Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że wykonawca zapoznał się z wszelkimi
odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć
na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową.
10) Wszystkie ewentualne nazwy wyrobów (urządzeń, materiałów, surowców) użyte
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarach robót
są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza w każdym
przypadku zastosowanie wyrobów lub technologii równoważnych pod warunkiem
spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia
zachowania tych parametrów spoczywa na wykonawcy.
11) Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, że zagwarantują one realizację
zamówienia w zgodzie z dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.
3.5. Wymagania dotyczące gwarancji:
1) Zmawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane,
wbudowane urządzenia oraz zastosowane materiały na okres nie krótszy niż 36
miesięcy od dnia odbioru końcowego inwestycji.
2) Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących
się do gwarancji i reklamacji zawarto we wzorze umowy, który stanowi integralną
część niniejszego zapytania ofertowego.
3) Okres udzielonej gwarancji jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.
3.6. Finansowanie zamówienia:
Zamówienie to jest finansowane z budżetu Miasta Dęblin.
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4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.
5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający
warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej: jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie lub
przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej o wartości minimalnej
50 000,00 zł brutto.
5.2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku, o którym mowa
w pkt 5.1. należy złożyć:
 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – (wg. załącznika nr 2 do Zapytania
ofertowego – „Doświadczenie zawodowe”).
6.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERTY

6.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) Oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszym Zapytaniem ofertowym.
2) Z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki
formalne określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
3) Oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie.
6.2. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią
wagę punktową:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena (C)

60 %

2.

Gwarancja na przedmiot zamówienia (G)

40 %
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1) Zasady oceny ofert wg kryterium Cena

2) Zasady oceny ofert wg kryterium Gwarancja na przedmiot zamówienia.
Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy. Za każde 12
miesięcy gwarancji powyżej 36 miesięcy przyznane zostanie 20 pkt, przy czym
maksymalnie można uzyskać 40 pkt. Gwarancja udzielona powyżej 60 miesięcy
będzie punktowana maksymalnie przyznanymi 40 pkt.
W przypadku podania okresu krótszego niż 36 miesięcy lub nie podania okresu
gwarancji zamawiający odrzuci ofertę jako niespełniającą wymagań zamawiającego.
Za okresy pośrednie oferta otrzyma ocenę jak za okres krótszy.
Objaśnienie:
Okres gwarancji
Punkty
36 miesięcy
0 pkt
48 miesięcy
20 pkt
60 miesięcy
40 pkt
6.3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = C + G
gdzie:
LP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznanych za kryterium „Gwarancja na przedmiot zamówienia”
6.4. Wynik.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów.
7.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

7.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz danych
zawartych w ofercie.
7.2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
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8.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

8.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
8.2. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z opisem przedmiotu
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na
cenę realizacji zamówienia.
8.3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
8.4. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
106).
8.5. Cena całej oferty winna wynikać z formularza ofertowego i winna obejmować:
1) Koszt wykonania robót, w tym: urządzenia, materiały, sprzęt, robociznę, koszt
transportu, montażu i dostaw, uwzględniającą wykonanie wszystkich robót
budowlanych, wynikających z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót i Zapytania ofertowego.
2) Koszt zabezpieczenia robót.
3) Koszt przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prób i badań.
4) Koszt przeprowadzenia rozruchu.
5) Koszty związane z odpadami.
6) Narzuty i dodatki dla wykonawcy.
7) Koszt obowiązków kierownika budowy, kierowników robót.
8) Sporządzenie planu „Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.
9) Organizację i koszty zaplecza budowy.
10) Koszt wykonania projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas prowadzenia
robót.
11) Koszt wykonania tymczasowego oznakowania na czas prowadzenia robót.
12) Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas trwania robót.
13) Koszty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie
związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego do
czasu odbioru końcowego inwestycji.
14) Opłaty za energię elektryczną terenu budowy i zaplecza budowy oraz inne
niezbędne media.
15) Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych.
16) Koszty związane z odbiorami wykonanych robót.
17) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
18) Opłacenie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja,
zakład gazowniczy, itp.).
19) Opłaty, w szczególności ewentualne opłaty środowiskowe za składowanie gruzu i
innych materiałów.
20) Ubezpieczenie terenu budowy.
21) Inne koszty (o ile występują) nie wymienione wyżej a ponoszone przez wykonawcę.
22) Naliczony podatek VAT.
8.6. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego.
8.7. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
9.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego.
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2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - na
potwierdzenie, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania.
3) Stosowne pełnomocnictwa – w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru.
4) Wypełniony formularz „Doświadczenie zawodowe” sporządzony wg załączonego
wzoru – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z referencjami lub innymi
dokumentami zgodnie z pkt 5.2. Zapytania ofertowego.
9.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
9.3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
9.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
9.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9.6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób
trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9.7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzoną
własnoręcznym podpisem.
9.8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być
zaadresowane
do
zamawiającego
na
adres
podany
w
punkcie
2.1. niniejszego zapytania ofertowego oraz opatrzone nazwą, dokładnym adresem
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
OFERTA:

„Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w os. Stawy”
„Nie otwierać przed dniem 15.04.2021 r. godz. 10:00

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1. Oferty należy składać na adres lub w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Dęblin,
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, w sekretariacie do dnia 15.04.2021 r. do godz. 10.00.
10.2. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert zostaną
niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
10.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10.4. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, sala
konferencyjna nr 1, dnia 15.04.2021 r. o godz. 10.30.
10.5. Otwarcie ofert jest jawne.
10.6. Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa oraz adres
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
11. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z
POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
11.1. 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
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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”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Dęblin,
08-530 Dęblin, ul. Rynek 12, tel. 81 883 00 01, faks 81 880 19 11, adres e-mail:
poczta@um.deblin.pl.
2) Burmistrz Miasta Dęblin wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez email: inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przebudowę odcinka sieci wodociągowej w os. Stawy”, znak RMI.7013.6.2021.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
7) Posiada Pani/Pan:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących.
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy.
c) 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.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
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.
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych.
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
12. ZAŁĄCZNIKI
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Formularz ofertowy wykonawcy.
Formularz doświadczenie zawodowe.
Dokumentacja projektowa.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Przedmiar robót.
Wzór umowy.
Zatwierdziła
Burmistrz Miasta Dęblin
Beata Siedlecka

Sporządziła:
Joanna Dudkowska
Inspektor ds. przetargów
Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji
Tel. 81 883 00 11
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