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EU/33/2019 
 
 

 
 
GMINA UNIEJÓW, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,  

NIP: 828-13-56-737, REGON: 311019579 prowadząca działalność gospodarczą w 
formie Jednostki Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW 

NIP: 8281414015  REGON: 362104963 
 
 
 
 

 
  ISTOTNE  WARUNKI  ZAMÓWIENIA (IWZ) 

W  PRZETARGU (POSTĘPOWANIU) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: 
 

„Dostawę paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla 
elektrociepłowni w Uniejowie”   

 
 
 

ZAWARTOŚĆ IWZ: 
 
 
1.  Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 
2.  Formularz ofert wstępnej. 
2.  Formularz oferty ostatecznej. 
3.  Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w okresie 01.01.2020 r. do 01.10.2021 r. 

do godziny 6:00 do Elektrociepłowni w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 44.  
4.  Charakterystyka gazowa obiektu Zamawiającego. 
5.  Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o 

możliwościach wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
6.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Zatwierdził : 
 
 
 
 
   .        Dyrektor Energetyka Uniejów 
 

Uniejów, Grudzień 2019. 
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Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 
 
 
Informacja o Zamawiającym : 
 

Gmina Uniejów, 
99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 
NIP: 828-13-56-737,  
REGON: 311019579 
Numer  telefonu : +48 690 450 985 
Adres e –mail :  energetyka@uniejow.pl  
  

prowadząca działalność gospodarczą w formie jednostki budżetowej 
 Energetyka Uniejów   

NIP: 8281414015  REGON: 362104963 

99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13 

 

 
Część 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmował będzie dostawę gazu ziemnego 

wysokometanowego z grupy E dla Zamawiającego do układu kogeneracyjnego 

przy ul. Kościelnickiej 44  w Uniejowie.  

1.1. Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy kompleksowej i 

być wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 

755 z późn. zmianami, dalej również jako ustawa Prawo energetyczne) 

oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, a także 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 

Gaz ma być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół 
urządzeń gazowych będących własnością Zamawiającego, służących do 
przyłączania sieci wewnętrznej Zamawiającego z siecią gazową  operatora 
systemu. Zespół urządzeń gazowych składa się z instalacji wraz z 
oprzyrządowaniem pomocniczym oraz urządzeń telemetrycznych  w 
Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 44 nr działki 1861/2, 2072/1, 2078, 2085/1, 

2086/3, 2088/6, 2077, 2074, 2076/1. 
 
2. Rodzaj zamówienia:  dostawa. 
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3. Zakres zamówienia: 

3.1. Zakresem zamówienia jest objęta dostawa gazu dla układu wysokosprawnej 
kogeneracji gazowej na podstawie umowy zawartej do dnia 01.10.2021 r. do 
godziny 6:00. Zakres rzeczowy dostawy gazu projektuje się w okresie od 1 
stycznia 2019 r. godzina 6:00 do 1 października 2021 r. godz. 6:00 w 

wysokości    2 595 000 Nm3 (28 472 340MWh) i mocy 420 Nm3/h (4 608  

kWh/h) gazu ziemnego  z grupy E i został opisany w załączniku nr 3.1. do 
IWZ.  

Przez dostawę należy rozumieć sprzedaż wraz z usługą dystrybucji paliwa 
gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z grupy E przy ciśnieniu 
gazu w punkcie dostawy w granicach  250 kPa – 400 kPa, Paliwo u odbiorcy 
zużywane będzie maksymalnie przez cztery silniki gazowe typu SFGLD 360 
firmy Dresser-Rand Guascor o mocy 607 kWe + część cieplna o mocy do 870 
kW każdy pracujący w  układzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej. 
Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w układzie 
wysokosprawnej Kogeneracji gazowej. 

Deklaracja zużycia gazu w poszczególnych miesiącach zawarta jest w 
załączniku nr 3 do IDW. 

Integralną częścią niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest 
Charakterystyka gazowa obiektu Zamawiającego w UNIEJOWIE przy ul. 
Kościelnickiej 44, stanowiąca załącznik nr 4 do IDW. 

4. Wspólny słownik zamówień: 

4.1. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano wg kodów CPV : 09123000-7 i 
65210000-8. 

 
 
ROZDZIAŁ II. TERMINY REALIZACJI 
 

1. Zawarcie umowy kompleksowej na dostawę gazu  na okres od dnia 1.01.2020 
r. od godziny 6:00 do dnia 1.10.2021 r. do godziny 6:00. 

 
ROZDZIAŁ III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA (PRZETARGU) 

1. Na podstawie art. 138a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), do udzielenia 
niniejszego zamówienia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych się nie 
stosuje. 

2. Zamawiający organizuje niniejsze postępowanie w oparciu o przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie organizowane dwufazowo. 
Wykonawcy, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni do 
następnego etapu postępowania organizowanego w trybie negocjacji, których 
celem będzie wybranie Wykonawcy zamówienia. 
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4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i 
wariantowych. 

5. Zamawiający nie zamierza wykorzystać aukcji elektronicznej. 

6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,  
Zamawiający może zmienić treść Istotnych Warunków Zamówienia, jednak każda 
taka zmiana stanie się częścią IWZ i zostanie niezwłocznie opublikowana w ten 
sam sposób, w jaki opublikowana została IWZ. 

7. Zamawiający udziela wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących warunków 
zamówienia. 

8. Na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do 
złożenia wyjaśnień co do złożonych w postępowaniu dokumentów lub 
oświadczeń, jak również na każdym etapie postępowania Zamawiający może 
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, iż złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

 
ROZDZIAŁ IV. WYKONAWCA 

Wykonawca musi mieć aktualną i zatwierdzoną koncesję na prowadzenie 
działalności gospodarczej na obrót paliwami gazowymi na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zatwierdzone 
Taryfy i podpisane wszelkie niezbędne umowy w celu dostawy paliw gazowych na 
terenie Polski. 
 
ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (PRZETARGU) 
 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych 
przedmiotem zamówienia, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

Wykonawca spełni powyższe warunki, jeśli przedstawi aktualną i zatwierdzoną 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót paliwami 
gazowymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, przedłoży ważny aktualny odpis z KRS oraz złoży 
oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW. 
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ROZDZIAŁ VI. OFERTA WSTĘPNA 
 
1. Składanie ofert wstępnych. 

1) Wykonawca winien złożyć ofertę wstępną na dostawę paliwa gazowego  
zgodnie z formularzem oferty wstępnej (załącznik nr 1 do IDW). Oferta ta 
winna być sporządzona przy zastosowaniu postanowień punktów: 4 i 5 
rozdziału VIII IDW. 

2) Oferta wstępna winna określać istotne postanowienia umowy kompleksowej w 
tym w szczególności: 

-  cenę netto (zł/MWh) i grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki 
wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej dla dostaw gazu; 

-    zasada składania nominacji gazowych; 

-  zasady na jakich będzie odbywało się przedłużenie okresu trwania umowy 
kompleksowej; 

-  ilość zamówionego paliwa gazowego;  

-  moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian w przypadku umowy 
kompleksowej;  

-   odbiór minimalnej ilość rocznej paliwa, do której zobowiązany będzie 
Odbiorca;  

-  sposób rozliczania za pobrany gaz oraz terminy płatności; 

- oczekiwany sposób zabezpieczenia płatności; 

- forma przekazywania przez Wykonawcę informacji o parametrach 
dostarczanego gazu; 

- dotyczące reklamacji składanych przez Odbiorcę oraz bonifikat 
udzielanych przez Wykonawcę w związku z niedotrzymaniem standardów 
jakościowych obsługi; 

- postanowienia regulujące przyczyny oraz sposób zmiany umowy 
kompleksowej. 

-    postanowienia dotyczące zasad  rozwiązania umowy kompleksowej; 

-  odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy kompleksowej. 

3) Do oferty wstępnej Wykonawca winien dołączyć następujące dokumenty: 

a)  ważny aktualny odpis z KRS/zaświadczenie z CEIDG; 

b)  pełnomocnictwo (ewentualnie ciąg pełnomocnictw) uprawniające do 
podpisania oferty (jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika 
z aktualnego odpisu z KRS/zaświadczenia z CEIDG); 

c) aktualną i zatwierdzoną koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej na obrót paliwami gazowymi na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

d) oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do IDW. 

4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wstępną. 
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5) Ofertę wstępną należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej 
zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i 
adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób: 
Gmina Uniejów, 
99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13 

 
„Oferta wstępna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ”Dostawę paliwa 
gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla elektrociepłowni w 
Uniejowie”. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.” 

 
6) Ofertę wstępną należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie (pokój nr 3 ) 

w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13.  
 
Termin składania ofert wstępnych: Oferty wstępne należy złożyć do 
dnia 16.12.2019 r. do godziny 15:00. 
 

7) Wykonawca jest związany złożoną ofertą wstępną przez okres 30 dni od 
terminu składania ofert wstępnych, wskazanego powyżej. 
 

 
2. Zmiana i wycofanie ofert wstępnych. 

1) Przed upływem terminu do składania ofert wstępnych, Wykonawca może 
zmienić lub wycofać ofertę wstępną. Żadna z ofert wstępnych nie może być 
zmieniona ani wycofana po upływie tego terminu. 

2) Zmiana oferty wstępnej może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, 
pisemnej oferty wstępnej według takich samych zasad jak wcześniej składana 
oferta wstępna. Oferta wstępna, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę 
wstępną musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty wstępnej 
są zmieniane. 

3) Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wstępną tylko przed upływem 
terminu składania ofert wstępnych. Zamawiający może wydać Wykonawcy 
ofertę wstępną tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty wstępnej, 
złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej 
czynności. Upoważnienie do wycofania oferty wstępnej, musi być załączone 
do żądania zwrotu oferty wstępnej. 

3. Otwarcie ofert wstępnych. 

1) Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 r o godzinie 
15:10, w siedzibie Zamawiającego Gminie Uniejów, 99-210 Uniejów ul. 
Błogosławionego Bogumiła 13. 

2) Otwarcie ofert wstępnych jest jawne. 

3) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert wstępnych. 
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający 
prześle na pisemny wniosek Wykonawcy, informację dotyczącą nazwy (firmy) 
oraz adresy Wykonawców. 
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4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

1) Zamawiający zbada spełnienie warunków udziałów w postępowaniu 
wymaganych od Wykonawców. Spełnienie warunków odbędzie się w formule: 
„spełnia – nie spełnia”. 

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 
Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, a w 
szczególności Wykonawców, którzy: 

- nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub 

- pomimo zgłoszenia żądania przez Zamawiającego nie udzielili 
Zamawiającemu wyjaśnień, nie dokonali uzupełnienia informacji, oświadczeń 
lub dokumentów, lub 

- wzięli udział w drugim etapie postępowania (negocjacje) a nie złożyli oferty 
ostatecznej w terminie. 

3) Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu. 

4) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzieleniu zamówienia. 

ROZDZIAŁ VII. NEGOCJACJE 

Po otwarciu przez Zamawiającego ofert wstępnych,  Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do przeprowadzenia ze wszystkimi bądź wybranymi Wykonawcami, którzy 
złożyli oferty wstępne i spełniają warunki udziału w postępowaniu, negocjacji w 
zakresie odnoszącym się do istotnych postanowień umowy kompleksowej, w tym w 
szczególności:  

-  ceny netto (zł/MWh) i grupy taryfowej stosowanych w rozliczeniach i warunków 
wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej dla dostaw gazu; 

-     zasad składania nominacji gazowych; 

-  zasad na jakich będzie odbywało się ewentualne przedłużenie okresu trwania 
umowy kompleksowej; 

-  ilości zamówionego paliwa gazowego;  

-  mocy umownej oraz warunków wprowadzania jej zmian w przypadku umowy 
kompleksowej;  

-  odbioru minimalnej ilość rocznej paliwa, do której zobowiązany będzie Odbiorca;  

-  sposobu rozliczania za pobrany gaz oraz terminów płatności; 

- oczekiwanego sposobu i termin płatności; 

-     formy przekazywania przez Wykonawcę informacji o parametrach dostarczanego 
gazu; 

- reklamacji składanych przez Odbiorcę oraz bonifikat udzielanych przez 
Wykonawcę w związku z niedotrzymaniem standardów jakościowych obsługi; 

- postanowień regulujących przyczyny oraz sposób zmiany umowy kompleksowej; 

-     postanowień dotyczących zasad  rozwiązania umowy kompleksowej; 

- odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy kompleksowej. 



Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E  
dla elektrociepłowni w UNIEJOWIE   

 

8 

 

Negocjacje będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy 
Błogosławionego Bogumiła 13 w Uniejowie.  Zamawiający po zakończeniu sesji 
otwarcia ofert powiadomi Wykonawców na wskazany w formularzu ofertowym adres 
e-mail i/lub telefon o terminie rozpoczęcia negocjacji. 

Podsumowaniem ustaleń podjętych w trakcie negocjacji będzie Protokół 
negocjacyjny, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy biorącego udział w negocjacjach, 
podpisany przez umocowanych przedstawicieli każdej ze stron. W razie wyboru 
danego Wykonawcy, treść ustaleń zawartych w Protokole negocjacyjnym 
zostanie włączona do umowy kompleksowej.  

Zamawiający, może odstąpić od przeprowadzenia negocjacji i zaprosić 
wszystkich Wykonawców do złożenia oferty ostatecznej w określonym 
terminie. 

ROZDZIAŁ VIII. OFERTA OSTATECZNA 

1. Po przeprowadzeniu przez Zamawiającego oraz Wykonawców negocjacji, 
Zamawiający pisemnie zaprosi wybranych Wykonawców do złożenia ofert 
ostatecznych w terminie składania ofert ostatecznych, wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

2. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia negocjacji, Zamawiający może 
pisemnie zaprosić wszystkich Wykonawców do złożenia ofert ostatecznych w 
terminie składania ofert ostatecznych, wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Zaproszony Wykonawca złoży ofertę ostateczną, która musi obejmować całość 
przedmiotu zamówienia oraz w załączeniu przedstawi wzór umowy kompleksowej 
na dostawę gazu zgodny z ustawą  Prawo energetyczne, oraz zawierający 
wszystkie istotne postanowienia, które poddane były negocjacjom. 

4. Oferta ostateczna musi być przygotowana: 

- w języku polskim, w formie pisemnej, tj. pismem maszynowym lub czytelnie 
odręcznie, nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy w jednym egzemplarzu; 

- zgodnie ze wzorem formularza oferty ostatecznej (załącznik nr 2 do IDW). 

5. Wszystkie strony oryginału oferty ostatecznej powinny być: opieczętowane 
pieczęciami firmowymi i imiennymi, ponumerowane i podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo 
załączone do oferty ostatecznej. 

6. Wszystkie dokumenty załączane do oferty powinny być dołączone w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy oraz opatrzone w datę i pieczątkę. 

7. Do zmiany i wycofania oferty ostatecznej odpowiednie zastosowanie mają zapisy 
zawarte w rozdziale VI w punkcie 2 niniejszej IDW. 

8. Wykonawca jest związany złożoną ofertą ostateczną przez okres 30 dni od 
terminu składania ofert ostatecznych wyznaczonego przez Zamawiającego 
zgodnie z pkt. 1  lub 2 powyżej. 
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9. Ofertę ostateczną (sporządzoną wg załącznika nr 2 do IDW) należy złożyć w 
siedzibie Zamawiającego w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13 w 
sekretariacie (pokój nr 3) w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:  

„Oferta ostateczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ”Dostawę paliwa 
gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla elektrociepłowni w 
Uniejowie”. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. 

10. Formularz oferty ostatecznej (załącznik nr 2 do IDW) należy uzupełnić o:  

a) ceny jednostkowe i opłaty z aktualnie zatwierdzonej dla Wykonawcy Taryfy,  

b) wielkość rabatu i cenę jednostkową netto po uwzględnieniu ewentualnego 
rabatu oraz  

c) należną stawkę i kwotę podatku VAT.  

Zaleca się aby ceny jednostkowe netto oraz wartości netto, a także całkowita 
kwota zamówienia zostały wskazane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.  

11. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędą się wg zapisów 
umownych i dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w walucie innej niż PLN. 

12. Zamawiający informuje, że w zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej 
poinformuje Wykonawców o terminie jej złożenia oraz o przewidywanym terminie 
wyboru oferty. 

ROZDZIAŁ IX. KRYTERIA WYBORU OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował 
kryterium ceny oferty ostatecznej oraz kryterium korzyści dla Zamawiającego 
ze względu na treść postanowień umowy kompleksowej.  

2. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę niezaproszonego do 
negocjacji. 

  
 ROZDZIAŁ X. OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Ponadto o 
wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni 
pisemnie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez 
dokonywania wyboru oferty w całości lub w części albo jego unieważnienia 
postępowania bez podania przyczyn. 

 
 ROZDZIAŁ XII. ZAWARCIE UMOWY 

Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę kompleksową o treści 
uzgodnionej przez Strony. Wybrany Wykonawca złoży podpisaną umowę w terminie 
4 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Nie złożenie 
umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym powyżej uprawnia Zamawiającego 
do podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była druga w kolejności w 
kryteriach ceny i korzyści dla Zamawiającego. 
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 ROZDZIAŁ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej IDW mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

 

ROZDZIAŁ XIV INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych 
osobowych w załączniku nr 6 do IDW. 
 
ROZDZIAŁ XV ODWOŁANIA 
 
Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.  
 
 
Spis załączników do IDW: 
1) Formularz oferty wstępnej. 
2)  Formularz oferty ostatecznej. 
3)  Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w okresie 01.01.2020 r. do 01.10. 2021 r. do 

godziny 6:00 do elektrociepłowni w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 44.  
4)  Charakterystyka gazowa obiektu Zamawiającego. 
5) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o 

możliwościach wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
6) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 

 
FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ 

 
Niniejszym, składamy ofertę wstępną w imieniu1: 

……………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………..REGON…………………Tel/fax………………..e-mail:………………………. 

 

Na rzecz Gminy Uniejów prowadzącej działalność gospodarczą w formie Jednostki 
Budżetowej „Energetyka Uniejów”, w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Kodeksem 
cywilnym, którego przedmiotem jest : 

 

„Dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla 
elektrociepłowni w Uniejowie”   
 

 
1. Proponujemy zawarcie umowy kompleksowej w zakresie dostaw gazu zawierającej 

następujące istotne postanowienia: 

 

a) ceny netto  (zł/MWh) i grupy taryfowej stosowanych w rozliczeniach i warunków 

wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej dla dostaw gazu: 

  

….........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

 

b)  zasady składania nominacji gazowych: 

  

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

 

c)  zasady na jakich będzie odbywało się ewentualne przedłużenie okresu trwania 

umowy kompleksowej; 

     

….........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

                                                 
1 Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania Wykonawcy. 
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…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

  

d)  ilości zamówionego paliwa gazowego : 

     

….........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

e)  mocy umownej oraz warunki wprowadzania jej zmian w przypadku umowy 

kompleksowej: 

    

….........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

f)  minimalnej ilość rocznej paliwa do odbioru której zobowiązany będzie Odbiorca:  

     

….........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

g)  sposobu rozliczania za pobrany gaz oraz terminu płatności: 

  

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 
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…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

h) oczekiwanego sposobu zabezpieczenia płatności: 

 

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

i) formy przekazywania przez Wykonawcę informacji o parametrach dostarczanego 

gazu : 

 

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 
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…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

j) reklamacji składanych przez Odbiorcę oraz bonifikat udzielanych przez 

Wykonawcę w związku z niedotrzymaniem standardów jakościowych obsługi: 

 

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

k) postanowień regulujących przyczyny oraz sposób zmiany umowy kompleksowej: 

 

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

l) postanowień dotyczących zasad rozwiązania umowy kompleksowej: 

  

…....................................................................................................................................... 
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…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

m) odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy kompleksowej: 

  

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

n) W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się informować 

Zamawiającego o jakości paliwa gazowego, w tym rzeczywistej wartości opałowej 

gazu, cieple spalania i zawartości siarki w gazie w całym okresie obowiązywania 

umowy kompleksowej.   

o) Zobowiązujemy się przystąpić do negocjacji w zakresie istotnych postanowień 

umowy kompleksowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

p) Oświadczamy, że posiadamy aktualną i zatwierdzoną koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej na obrót paliwami gazowymi na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę 

z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 755 z późn. zmianami). 

q) Oświadczamy, że posiadamy zatwierdzone Taryfy i podpisane wszelkie 

niezbędne umowy w celu dostawy paliw gazowych na terenie Polski. 

r) Zapoznaliśmy się z treścią Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ) oraz 

otrzymaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty wstępnej. 

s) Akceptujemy wszystkie postanowienia IWZ bez zastrzeżeń. 

t) Akceptujemy wskazany w IWZ czas związania ofertą przez 30 dni. Termin ten 

rozpoczyna się wraz z zakończeniem terminu składania ofert wstępnych. 

u) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 

postępowaniu. Ponadto, zobowiązujemy się do poinformowania każdej osoby 

fizycznej, za pomocą której będziemy realizować zadanie, której dane osobowe 

są lub będą przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zadania, o 

przetwarzaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego, zwalniającym tym 

samym Zamawiającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i 

przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. 

v) Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1) …………………………….. 

                                                 
2 Rozporządzenie 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.U.UE.L.2016.119.1). 



Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E  
dla elektrociepłowni w UNIEJOWIE   

 

16 

 

2) …………………………….. 

3) ……………………………… 

4) ……………………………… 

w) Ofertę składamy na ………stronach ponumerowanych w sposób ciągły. 

x) Składamy niniejszą ofertę wstępną we własnym imieniu/ w imieniu spółki: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

……………………………………... ……………………………………. 
(data)  (podpis/y i pieczęć imienna osoby                                                                                                                    

 uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 
 

FORMULARZ OFERTY OSTATECZNEJ 
Niniejszym, na podstawie zaproszenia przekazanego nam przez  Zamawiającego, składamy 
ofertę ostateczną w imieniu3: 

……………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………..REGON…………………Tel/fax………………..e-mail:………………………. 

Na rzecz Gminy Uniejów prowadzącej działalność gospodarczą w formie Jednostki 
Budżetowej „Energetyka Uniejów”, w postępowaniu prowadzonym, zgodnie z Kodeksem 
cywilnym, którego przedmiotem jest : 

 

„Dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla układu 

kogeracyjnego przy Kościelnickiej w Uniejowie” oraz  
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Istotnych 

Warunkach Zamówienia z dnia ……………..  2019 r.  za : 

L.p. 
Rodzaj cen i rodzaj 

opłaty 

Cena 
jednostkowa 

wg taryfy 
netto [zł] 

% rabat 
ustalony do 

ceny 
jednostkowej 

Cena jednostkowa 
netto w [zł ]po 
uwzględnieniu 

ewentualnego rabatu 

1 2 3 4 5 

GAZ 

 

1 

 

Cena jednostkowa 
netto w zł za 1 MWh  
paliwa gazowego 

   

 

2  

 

Opłata abonamentowa 
netto w zł za jeden 
miesiąc dla gazu 

   

   

 
Całkowita kwota za wykonanie zamówienia w zakresie dostaw paliwa gazowego w 
cenie brutto (z należnym podatkiem VAT wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług [t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zmianami]) wynosi:  
………………………………………..………………………………………………………………
słownie: 
……………………………………………………………………….……………………, w tym 
podatek VAT (……….%) w wysokości: ……………………………………………………… 
 
 
 
 
W cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją 
przedmiotowego zamówienia.  
 
 
Koszt jednostkowy wynikowy oferty  wynosi ……………………. zł/MWh gazu netto. 

                                                 
3 Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania Wykonawcy. 
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2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Istotnych 

Warunkach Zamówienia. 

3. Oświadczamy, że Odbiorca w zakresie dostaw gazu jest zakwalifikowany wg 

postanowień Taryfy ..…… Wykonawcy do grupy taryfowej ……….. . Roczna moc 

umowna zamówiona przez Odbiorcę ……………………. kWh/h (…………….m3/h) . 

4. Przyjmujemy warunki realizacji umowy zgodnie z zasadami określonymi w Protokole 

negocjacyjnym oraz Istotnych Warunkach Zamówienia. 

5. Oświadczamy, że posiadamy aktualną i zatwierdzoną koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej na obrót paliwami gazowymi na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Eneretyki, w oparciu o ustawę z dnia 

10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 755 z późn. 

zmianami). 

6. Oświadczamy, że posiadamy zatwierdzone Taryfy i podpisane wszelkie niezbędne 

umowy w celu dostawy paliw gazowych na terenie Polski. 

7. Zapoznaliśmy się z treścią Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ) oraz otrzymaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty ostatecznej. 

8. Akceptujemy wskazany w IWZ czas związania ofertą przez 30 dni. Termin ten 

rozpoczyna się wraz z zakończeniem terminu składania ofert ostatecznych. 

9. Akceptujemy wszystkie postanowienia IWZ oraz ustalenia zawarte w Protokole 

negocjacyjnym i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

o treści uwzględniającej powyższe postanowienia i ustalenia w terminie 4 dni od daty 

powiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

10. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. Ponadto, 

zobowiązujemy się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą której 

będziemy realizować zadanie, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez 

Zamawiającego na potrzeby realizacji zadania, o przetwarzaniu jej danych osobowych 

przez Zamawiającego, zwalniającym tym samym Zamawiającego z obowiązku, o którym 

mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. 

11. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1) Wzór umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego. 

2)   ………………………. 

3)   ………………………. 

4)   ………………………. 

5)   ………………………. 

6)   ………………………... 

 

 

 

 

12. Ofertę składamy na …..… stronach ponumerowanych w sposób ciągły. 

                                                 
4 Rozporządzenie 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.U.UE.L.2016.119.1). 
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13. Składamy niniejszą ofertę ostateczną we własnym imieniu/ w imieniu spółki/: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

…………………………………...... ……………………………………. 
(data)  (podpis i pieczęć imienna osoby                                                                                                                    

 uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 
Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w okresie 01.01.2020r. do 01.10.2021r. do godziny 6:00  

do Elektrociepłowni w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 44 

 
  

1. Odbiorca zamawia moc umowną w wysokości 420 m3/h (4 608 kWh/h)  
 
2. Odbiorca zamawia Paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach  w ilości: 
 

Miesiąc gazowy Zamawiane ilości 
paliwa gazowego 

Zamawiane ilości paliwa 
gazowego 

  [Nm3] [kWh] 

sty-20 180 000 1974960 

lut-20 150 000 1645800 

mar-20 150 000 1645800 

kwi-20 120 000 1316640 

maj-20 95 000 1042340 

cze-20 85 000 932620 

lip-20 100 000 1097200 

sie-20 100 000 1097200 

wrz-20 95 000 1042340 

paź-20 130 000 1426360 

lis-20 145 000 1590940 

gru-20 170 000 1865240 

sty-20 180 000 1974960 

lut-20 150 000 1645800 

mar-20 150 000 1645800 

kwi-20 120 000 1316640 

maj-20 95 000 1042340 

cze-20 85 000 932620 

lip-20 100 000 1097200 

sie-20 100 000 1097200 

wrz-20 95 000 1042340 

razem 2 595 000 28 472 340 
 
       Zamawiający                  Wykonawca 
 
……………………….     ………………………………. 
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Załącznik nr 4 

 
 

Charakterystyka gazowa obiektu Zamawiającego  
w UNIEJOWIE przy ul. Kościelnickiej 44 

 
 
Grupa przyłączeniowa - grupa II - podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości 
powyżej 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy. 
 
1. Grupa taryfowa - dla Odbiorców deklarujących pobór paliwa gazowego z sieci 

dystrybucyjnej w odniesieniu do gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie mocy 
umownej powyżej 109,72 kWh/h. 

 
2. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego – elektrociepłownia  – obiekt w Uniejowie, ul. 

Kościelnicka 44 
 
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: na cele produkcji energii cieplnej i elektrycznej w 

układzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej. 
 
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych - 4 szt. gazowego agregatu prądotwórczego SFGLD 

360 o mocy 607 kW  firmy Dresser-Rand Guascor 
 

5. Przewidywane roczne szacunkowe zużycie paliwa gazowego – 1 520 000 Nm3                          
( 17 719 780 kWh) 

 
6. Moc zamawiana 420 m3/h (4 608 kWh/h) 

 
 

7. Szacunkowa roczna charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego: 
a) I kwartał -  32 %, 
b) II kwartał – 20 %, 
c) III kwartał -19 %, 
d) IV kwartał -29 %. 
 

8. Wymagane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy powinno być w granicach    
250 kPa – 400 kPa. 

 
9. Układ pomiarowy: 

Gazomierz turbinowy typ CGT-02, DN 100,G 250, PN16 
 
10. Właściciel układu pomiarowego - Operator Sieci Dystrybucji. 
 
11. Alternatywne źródło energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa 

gazowego - brak. 
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Uniejów, dnia………………… . 
 

Załącznik nr 5 
 

   
Oświadczenie  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w sprawie zamówienia na 
„Dostawę paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr, E dla 

elektrociepłowni w Uniejowie”  
oraz o możliwościach wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

 
 

 

 
Oświadczamy, że : 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych 
przedmiotem zamówienia, 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 
 
 

…………………………………...... ……………………………………. 
(data) (podpis i pieczęć imienna osoby 

 uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 
 

 



Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E  
dla elektrociepłowni w UNIEJOWIE   

 

23 

 

Załącznik nr 6 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 - dalej RODO)  
informujemy, że:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów prowadząca 

działalność gospodarczą w formie Jednostki Budżetowej „Energetyka Uniejów”, z 
siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów. 

 
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Andrzej Olszak, kontakt: adres 

e-mail:daneosobowe@uniejow.pl, telefon 888-259-832. 

 
3. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonych 

poniżej celów przetwarzania, w tym w szczególności:  

- imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę 
będącego osobą fizyczną lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG), 
- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer 
telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do 
kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy,  
 - inne dane osobowe i dane osobowe innych osób przekazane przez Wykonawcę 
niezbędne do realizacji określonych poniżej celów przetwarzania. 

4.  Pani/Pana dane przetwarzamy w celu:  

 związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia (podstawa z 
art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

 ewentualnego: zawarcia i wykonywania umowy będącej przedmiotem prowadzonego 
postępowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonania ciążących na 
Administratorze obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

 w przypadku, gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem Wykonawcy lub 
osobą wskazaną przez Wykonawcę do kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy, 
Pani/Pana dane osobowe, wskazane przez Wykonawcę w dokumentach 
przekazywanych Administratorowi, Administrator przetwarza w celu realizacji jego 
prawnie uzasadnionych interesów, polegających na podjęciu działań z Pani/Pana 
udziałem przed zawarciem umowy, zmierzających do zawarcia umowy, w 
szczególności przeprowadzenia postępowania, a także w celu wykonania umowy 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  
 

5. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
kancelariom prawnym, firmom informatycznym, podmiotom prowadzącym działalność 
pocztową lub kurierską.  

6. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
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7. Dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz mające na celu zawarcie umowy, Administrator przetwarza przez czas 
niezbędny do realizacji tego celu, a także przez czas, w którym przepisy nakazują 
przechowywać dane. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą 
przechowywane przez okres realizacji umowy. Dane osobowe pozyskane w celu 
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane są przez 
czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez 
czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane. Okres przechowywania 
danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do 
końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a po tym okresie jedynie w 
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  

 
Dane osobowe pełnomocników/reprezentantów Wykonawcy lub osób wskazanych przez 
Wykonawcę do kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy przetwarzane w celu realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przechowywane są przez czas 
niezbędny do realizacji tego celu. 

8. Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli nie poda 
nam Pani/Pan swoich danych, niemożliwe będzie dokonanie oceny złożonej oferty, a 
także zawarcie i wykonanie umowy. 

9. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych5; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO6;   
 

10. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 
11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

                                                 
5 Administrator informuje, że skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z przepisami prawa, a w odniesieniu do  przetwarzania  danych osobowych - na etapie 

przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. 
6 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. 


