
SG.26.3.20.2027

Huwniki, dnia2 grudnia 202l r,

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiającyz

Powiat Przemyski

Plac Dominikański 3

37 -700 Przemyśl

Dom Pomocy Społecznej
Zaklup centrali telefonicznej
Społecznej w Huwnikach

1, WYkonawca zobowiązanY będzie do demontażu zainstalowanej centralki Silcan CCT- 1668,S oTaz zamontowania, skonfigurowania oraz uruchomienia nowej centrali
telefonicznej o Parametrach lub funkcj onalności, spełni Eąęej minimalne wymagania:

1) 2linie wewnętrzne cyfrowe;
2) 1 teleforr cyfrowy;
3) 18 linii weŃńitrznych analogowy ch zmożliwością rozbudowy;
4) 4 linie ISDN BRA;
5) zapowiedzi słowne,
6) taryfikacjapołączeń.

Szczegółowy opis przedmiotu stanowiZałączniknr 1 do Umowy.

Miejsce instalacji centrali:

Dom Pomocy SpołecŻnej w Huwnikach, Huwniki 127,37-743Nowosiółki Dydyńskie.
2. wykonawc a zapewnioprogramowanie do wykonywania bilingów.
3, Przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego odbędzie się w siedzibie

Zamawiającego, nie PÓŹniej niżw dniu odbioru wykonania przedmiotu umowy.

4, O udział w PostęPowaniu mogą ubiegaó się podmioty, które spełniają waruŃi
określone w zńączniku nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

5, Termin rcalizacji przedmiotu zamówienia d,o 23 grudnia 202lr, od dnia zawarcia
umowy.

w Huwnikach zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.
wyaz z telefonem systemowym dla Domu Pomocy

6.

7.

Termin udzielenia gwarancji - co najmniej
dnia podpisania protokołu odbioru prac.

Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i

24 miesięczny okres gwarancji licząc od

płatności:



1) Podana w ofercie cena ma charakter ryczałtowy. Cena oferty musi obejmowaó
wszelkie kosztY związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym kosźy
wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należnę podatki.

2) Cena ofertY musi byÓ wyrńona w złotych polskich, ze wskazaniem kwoty
brutto.

3) PłatnoŚĆ nastąPi w formię przelewu na rachunek bankowy wskazany przez
WYkonawcę w terminie do 7 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Zamawiającego.

8. Sposób przygotowania oferĘ:

1) Ofertę naleŻY sPorządzic w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej lubformY elektronicznej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma
odręcznego.
2) Oferta winna bYÓ sPorządzona na druku stanowiącym Zńącznik nr 2 (Formularz
ofertowy) do niniejszego Zapytania cenowego.
3) Kompletna oferta zawiera:
a) Formularz ofertovły - wg wzoru stanowiące go załącznrk nr 2 d,o zapytania
cenowego

b) oświadczęnie - wg wzoru stanowiące go zńącznik nr 1 do zapytanla cenowego.

g. Kryteria oceny ofert: ":

O wyborze oferty decydowaó będzie:
Kryterium - cena brutto oferty: waga 100..ń po spełnieniu wszystkich warunków
przedstawionych w opi si e przedmiotu zamówienia.

10. Termin i sposób składania ofert:

1') Termin składania ofer1 upływa dnia 8 grudnia 2021r. o godzinie 9:00. Decyduje
data i godzina wPłYwu do siedziby Zamawiającego tj. Domu pomocy Społecznej
w Huwnikach, Huwniki I27,37 - 743 Nowosiółki Dydyńskie.

2) OfertY dotYczące Propozycji ceny nalezy ptzesłaó pocńą elektronicz ną naadres:
dps(Odpshuwniki.pl lub złożyó osobiście w Domu pomocy społecznej
w Huwnikach, Huwniki I27,37 - 743 Nowosiółki Dydyńskie.

11. Termin związania ofertą:

wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą ptzęz okres 30 dni, licząc od dnia
upływu terminu do złożeniaoferty.

12, Z wYbranYm WYkonawc ą zostaniepodpisania umowa zgodna ze wzoręm załączonym
do Zapytania cenowego.



13. ZamawiĄą"y zastrzega sobie prawo do unieważnięnia postępowania na kuitdym jego
etapie bez podania przyczyny. Koszt przygotowania oferty nie będzie obciążń
Zamawiąącego,

14. Niniejsze Zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak
również nie jest ogłoszeniem w lozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo
zamówiei publicznych.

15. Każdy Wykonawca możę złożyó 1 ofertę. Prued upływem terminu do składania ofert
Wykonawcamożę zmienió lub wycofać ofertę.

16. Dodatkowych informacji udziela:

Arleta Kliś: tel. (16) 67I 94 50; e-mail: dps(@dpshuwniki.pl

Załączniki:
1. Załączniknr 1 - Oświadczenie;
2. Załącznik nr 2 -Formularz oferty;
3. Załączniknr 3 - Wzór umowy
4. Załączntknr 4 - §.lauzula informacyjna RODO

DYRE ToR

JaOĄv, ,§



Zalączniknr 1

do Zap7Ąania cenowego

OŚWIADCZENIE

W dniu 2021 r., oświadczanl (ośli,iadczaI ny)* , że:

l, Posiadam uPrawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynrrości, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2, Posiadam niezbędną wiedzę i doświadcz enie orazdysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3, znajduję się w sYtuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Ponadto oświadczam (oświadczamy)*, że:

1, ZaPoznałem się z zaPYtaLriem cenowym i nie wnoszę zastrzężeń oraz, że otrzymaliśmy
wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2, zawaĘ w dokumentacji wzor umowy został przez nas w pełni zaakceptowany
i w przypadku wyborrr naszej oferty zobowiązujeny się do zawarcia umowy na wyżej
wyrnienionyclr warunkach w miejscu i terminie wznaczonym przezzamawiającego.

3. Nie przewidujemy powierzenia podwykorrawcom przedmiotu zamówienia.

PrawdziwoŚc PowYŻszYch danych potwierdzam własnoręcznym podpisem (potwierdzamy
własnoręcztrYmi PodPisarni)*, Świadom (Świadomi)* odpowiedzialności karnej na podstawi e alt.27l
Kodeksu karnego,

...2021r,
(data)(niejscowośó)

Podpisano:

(uprawniony przedstawiciel/przedstawicieIe oferenta, pieczęó imienna
wraz z podpisern lub czytelny podpis)

Oferent uzupełnia miejsca wykropkowane.
*) niepotrzebne skreślió



Załączniknr2

do Zapytania cenowego

( miejscowoś ć, data)

(nazwa Wykonawcy )

( adres Wykonawcy )

oF,ERTA

odpowiadaj ąc na zapytanie cenowe znak: SG.2 6.3.20.202l z dnia 2 grudnia ż02I r, narealizację zadania:
ZakuP centrali telefoniczn ej wraz z telefonem systemowym dla Domu pomocy
Społecznej w Huwnikach,
składam ofertę następującej treści:
1, oferuję wykonanie zamówienia na zasadach określonych w wlw zapytaniu

cenowym za: cenę brutto:. .... zł
słownie złotych
cena netto: ...., zł
podatek VAT. ......% tj. ,... ,.,.,,.. zł

_ ( cena musi być podana do dwóch miejsc po przecinku).
2, Pozostałe warunki wykonania zamowienia,..,....,.,.....

i,.ędTkfir 
zamowleni_,, 

:'*.:: 
*..'.: 

::*::l..:]

6, Oświadczam, że:

o zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i w terminie określonym
, przęzZamawiającego,

' cena Podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie wazności umowy
i nie będzie Podlegać waloryzacji oriz- zawięra koszty związane z realizacją
zamówienia j akie ponosi ZamawiĄ ący,. zapoznałem się i akceptuję projekt umowy.7, Załącznikami do niniejszego fońul arza stanowiącymi inte_eralną częściąoferty są:

2).....
3)... ....

( podpis osoby upowaznionej )



Załączniknr 3
do Zap5rtania cenowego

Umowa o wykonanie

dostawy wr^zzmontażem

zawalla w dniu 2021rokuw Huwnikach

pomiędzy:

Powiatem Przemyskim, Plac Dominikariski 3, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-20-68-339 _ DomemPomocY SPołecznej w Huwnikaclr, Huwniki 127,37-743 Nowosiółki Dydyńskie, reprezentowanymprzez Jadwigę Lis - Dyrektora DPS w Huwnikach,

zw any m dalej Zamawiaj ącyrn

a

NIP: .. zwanym dalej Wykonawcą.

Na podstawie art. 4 pkt i ustarvy z dnia 11 września ż019
zamowień publicznych oraz \\, r.vyniku zapytania cenowego,
treści.

r. (Dz.U. z 202l r. poz, 1129) prawo
zostńa zawarta Umowa o następującej

§1

1. wykonawca zobowiązuje się wykonaó dostawę wraz zmontazem centrali:

1) WYkonawca zobowiązanY będzie do demolttazu zainstalowanej centralki Slican CCT_1668,S otaz zamontowania, skorrftgurowania oraz uruclromienia nowej centrali

_,, ;;, __. _,; , :" ;;.,, 
spełniającej minimalne wymagania w budynku Domu Pomocy Społecznej

w -t-luwnlkach; Huwniki 1ż7, 37 -7 43 Nowosiółki Dydyńskie:
a. 2linie wewnętrzne cyfrowe;
b. 1 telefon cyfrowy;

, c. l8 linii wewnętrznyclr analogowych z możliwością rozbudowy;d. 4 linie ISDN BRA;
e. zapowiedzi słowlte,
f. taryfikacja połączeń,

SzczegoŁowy opis przedmiotu Umowy stanowi Załączniknr 1.

2. Zakręs prac towarzyszącyclr i tyrnczasowyclr obejmuje:

1) wykonanie zabezpieczeń prowadzonyclr prac zgodnie z wymogami BHp
z uwzględnieniem, iż prace prowadzone będą w 

"Ęnny^ obiekcie, na terenie,
p rzebylvaj ą pracown icy Zamaw iaj ącę go or az m ieszkańcy DP S,
2) rvykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń *ynitły"t, w czasie prac,
3) po zakończeniu prac doprowadzeniedo nalezytego stanu i porządku obiektu.

i ppoż,
którego



3, Prace oraz PrzYłączenie centrali będą prowadzone w dni robocze tj. od poniedziałku dopiątku lv godzinach od 7:00 do 14:00.
4, \\/r,konarvca zobowiązally jest wykonywaó prace pracownikami, ktorzy posiadająodporl,iedn ie krvali fi kacj e w zakresie wykonania przedm iotu zamówienia.
5. Zamalviający nie będzie dokonywał częściowych odbiorów prac,
6, ll{ateriały do realizacji przedmiotu umowy dostarcza wykonawca.

§2

1, WYkorlawca zobowiązuję się wykonaó przedmiot umowy, o którym mowa § 1 w terminiedo dnia 23 grudniaż)2l roku.
2, wykorrawca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w § 1 niniejszej umowysiłami własnymi.
3, Przedstawicielami stron przy realizacji przedmiotu Umowy zostają ustanowione:Zamawiającego - ,

Wykorrawcy

§3

1. wykorrawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane prace objęte niniejszą umową naokres. ..... (minirnumZ4miesiące).
2' Bieg terminu gwarancji rozpoazyna się od dnia następnego po podpisaniu protokołuodbioru prac przez obie strony bez uwag.
3' W PrzYPadku wYstąPienia w okresie gwarancji wad iusterek zostanąone zgłoszoneWYkonawcY PrZeZ UzYtkownika telefonicznie, a Wykonawca zobowiązany jest dobezpłatnego ich usunięcia niezwłocznie, nie dłużejjednak niz w tęrmi nię ż4 godzinod datyzgłoszeIl ia.

4' Przed uPłYwem tenninu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnegoprzeglądu prac objętycli tą umową i usunięcia ujawniorrych wad i usterek.5' W PrzYPadku nie usunięcia wady, usterki przez Wykonawcę w terlninię określonymw ust' 3 Zamawiający ma Prawo powierzyó wykonanie czynności innemu podmiotowi,
a następnie dokonaó obciążeniaWykonawcy.

§4

wartośó przedmiotu umowy, o którym mowa w § l, niniejszej umowy określona jest nakwotę:...... zł brutto (słowrrie: ...........),
wynagrodzenie, o któryrn mowa w ust.1 niniejszego paragrafu jest ryczahowei WYkonawca nie moze zażąd,ac jego podwy ższenia w celu zrealizowania przedmiotuUmowy.
Podstawą do wYstawienia faktury przezWykonawcę jest podpisany protokół odbioru prac
Ptzez obie stronY bez uwag i udzielenie pisernnej gwarancji na zak.es prac określony w §1 niniejszej Umowy.
zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowyn z rachunku zamawiającego narachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
w terminie ] dni od złożeria prawidłowo r,vypełnionej faktury w siedzibieZamawiającego,

1.

2.

a

4.



l.

§5

odporviedzialność za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego
umownych z następujących tytułów i w następującej wysokości:

zobowiązafi umownych
oraz ptzęz zapłatę kar

l) Za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłacikarę umowną w wysokości
1 % wartości umowy określonej § 4 ust, l zakażdy dzień.

2)Za niewłaŚcilve wYkonatlie prac Wykollawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 %wartości umowy określonej § 4 ust. 1.

3) Za nie utrzYmanie Porządku i ładu oraz za nie usuwanie zbędnych materiałów, odpadów
i Śmieci z miejsca i ciągów komunikacyjnych w związku z prowadzonymi pracami
WYkonawca zaPłaci karę umowną w wysoko ści l%wartości umowy określonej § 4 ust, 1po jedrrokrotnym pisemnym wezwaniu.

2, ZamawiającY zaPłaci na rzeQz Wykonawcy odsetki ustawowe za niedotrzymanie terminupłatności o którym lnowa w § 4 ust. 4.

3, Stronom PrzYsługuje Prawo dochodzenia odszkodowania rrzupełniającego przenosząaego
waftoŚĆ zastrzeŻonYclr kar umownych na zasadaclr określorryclr w rooeęsie cywilnym.

',.

§6

1, WYkonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów doĘczących
PrzestęPstw Przeciwko oclrronie informacji zawaĘch odpowiednio w art. 266_269 ustawy z dnia6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. lJ. z2Oż0 r. poz, 1444).

2, WYkonawcę obowiązuje bezwzględl,ty zakaz ujawrriarlia informacji, do których moze mieódostęP PrzY wYkonYwaniu czynnościokreślonych Umorvą, atakżepo jej zakończeniu.

wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

W sPrawach nieuregulowanYch w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksucywilnego.

§7

]



§9

\\/ razie sporu dotyczącęgo realizacji umowy rozstrzygń będzie właściwy Sąd dla siedzib1

Zarnalr iającego.

§10

Wykonarvca został poinformowany o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych przez

Zamawiającego zgodnie z klauzulrą informacyjrrą oprzetwarzaniu danych osobowych oraz o łm,
że Adrninistratorem Danyclr Osobowych jest Dorn Pomocy Społecznej w Huwnikach oraz został

poinformowany, o zasadach przetwarzania swoiclr danyclr osobowych przez podmiot reprezentujący

Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia

2-t kwietnia 2016 roku wsprawie oclrrony osób fizycztrych w związku zprzetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takicli danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE,

(ogólne rozporządzenie o oclrronie danyclr), (Dz. U. UE.L.2016.119.1), zwanej dalej ,,RODO".

§11

Umowa została sporządzona w dwóclr jedrrobrzmiącycli egzemp|arzach po jednym egzemplatzu dla

każdej zę stron.

Zńącznik do Umowy:

L Szczegołowy opis przedrniotu umowy

ż. Ofęfta Wykonawcy,

(Zamawiający)

*niepotrzebne skreślió

(Wykonawca)



Zalączniknr 1 do Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zarnówienia:

a. 2 linie rvervnętrzne cyfrowe;

b. 1 telefon cyfrowy;

c. 1 8 linii wewnętrznyclr analogowych z możliwością rozbudowy;
d. 4 linie ISDN BRA;

e. taryfikacja połączeil;

f. zdalny nadzor i administracja;

g. funkcja CLIP na aparatac\.1systemowych i analogowych;

h, celrtralna książka telefoniczna dostęprra z aparatów systemowych i analogowych;
i. zasilanie awaryjne na minimum 8 godzin;

j. zapowiedzi słowne;

k, mozliwoŚÓ wYsYłarria z aparatów systemowych cyfr w kodzie DTMF na linie
zewnętrzne;

l. mozliwośó przenoszeria, zawieszenia, przechwyĘwania wywołań ( w Ęm na
dowo lny nutn er wewn ętrzny w ram aclr pr zy znany ch uprawn ień) ;

m. dowolna numeracja wewnętrzna w zakresie od 2 do 5 cyfr;
n, Pełna tarYfikacja roznów z bilingiem i rozliczeniem dla poszczegolnych abonentów

wewnętrznYch i/ lub iclr grup oraz możliwośó przetwarzania Ęch danych w innych
aplikacjach (rrp. ekspor-t do jednego z formńów *.xls; * csv; * .txt); system pABX
Powinien bYĆ WYPoSaZony w bufor nieulotnej pamięci rejestracji danych
oPołączeniach (minirnum 10.000 rekordów) zintegrowany zcentralą, zapewniający

Pracę rownieŻ P:ZY zaniku zasilania sieciowego; Wykonawca zapewni
oProgramowal]ie do wYkonYwania bilingów i przeszkoli przedstawiciela w zakresie
jego uzytkowania;

o, moŻliwoŚÓ definiowania grup rvspólnego *yrvołyrvan ia w rożnych konfiguracjach
(ustalona kolejnoŚĆ dzwonienia, przechodzenie dzwonka, wszyscy jednocześnie);

p. definiowarrie uprawnień dla grup abonentórł,;

q, zlecenie zestawienia Połączenia \\,e\\,nętrznego lub zervnętrznego gdy numer jest
zajęty;

r. dokumentacja centrali iteletbnu s\stemo\\,ego ri, języku polskim;
S, \\ okresie oborr-iazr rvania erraranc_ji norve *,ersje oprogramowania wszystkich

urzadzeń centrali beda dostarczane i instalo\\.ane r, ramach umowy;
t. rr sz,stkie oferor,atle urzadzenia muszą posiadaó wymagane dokumenty

dopuszczaj ące do eksploatacj i.



Załączniknr 4

do Zap5Ąania cenowego

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

b.

c.

l.

l.

1. Zgodnie z art, 13 ust.l i ) rczporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sPrawie ochrony osób fizycznych- ń zńązku zpr)etwarzaniem danych
osobowYch i w sPrawie swobodnego przepływu takich dinych oraz uchylenia dyrektywy g5/46lw9
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.Ź016, str. t;, ÓalÓ; ,,RoDo,,,informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach,37-743 Nowosiółki Dydyńskie, Huwniki 127
insPektorem ochrony danych osobowych w DPS w Huwnikacń3eit lani erteta Kliś tel.: (16) 679 39 98
Pani/Pana dane osobowę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RoDo; prry ,ry^ ru
Praulnie uzasadnionY interes Zamawiającego wskazuje się konieczność przeprowadze,niaposiępowania
o udzielenie zamówienia i wykonania umowy za*irtei w wyniku udŻielenia zamówienia uęaą..go
Przedmiotem PostęPowania, w celu: związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Publicznego, wYłonienia wYkonawcy oruz udzielenia Źamówienia publiczn ego poprzęz zawarcie
umowY w sPrawie wYkonania zamówięnia publicznego objętego niniejsrym postępowaniem;
wYkonania umow} zawartej na skutek p.r.pń*udr.ń posiępówania 

'objętego 
niniejszym

zamówieniem i dochodzenia wszelkich roszc"eińwynikających z przedmioto*ej u-ó*y]
PrzechowYwania dokumentacji postępowania o udzielenle ninie;sŹego zamówieniana wypadek kontroli
Prowadzonej PrZeZ u?rawnione organy i podmioty, jak równieŹ w-celu posługiwania ,6 ;ią w celach
PoStęPoWań sądowYch lub/i administracyjnych lub/i karnych i innyóh zńiązanych'z niniejs4ym
postępowaniem i umową obejmującą jego wykonanie;
w. celu archiwizacji dokumentacji postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
i dokumentacji związanej.z,vyykonaniem umowy zawartej na skutek uózieńnia niniejszego'zamówienia
publicznego, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);
PanilPana dane osobow ę przętwarzane będą na podstawió art. 6 ust. l lit.'b RoDo, gdy przetwarzanie
jest nięzbędne do wykonania umowy, ktOre; 3esf Pan/Pani stroną, lub do podjęc ia aziaii napani/pana
żądanie przed zaw arciem umowy ;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ, którym udostępniona zostanie
dokumentacja Postępowania w oparciu o aft. 
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oraz art.96 ust. 3 ustiwy z Ónia 11 wiŻeśnia 2Ol9 r, _

Prawo zamówień Publiczrych (Dz. IJ. z2021 r, poz. 1129 zpóźn,zm.), zwana dalej ,,ustawa pzp,,;
Pana/Pani dane osobowe będą ponadto udostępniane innym podmiotom, jezeli przepisy Śzczisgolne tak
stanowią;
dane osoborł'e nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej
rv rozumieniu RODO.
Pani/Pana dane osoborve będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie prowadzenia
PostęPorvania o udzielenie zamówienia publicmego i po jógo zakońcieniu, zgodnie z ł.1., gl ust. 1
ustawY PzP (okesY te dotycą rórvnież Wykonawców,ktOrĄ złoĘli oferry, u-któ.. i nie zostaĘ one
uznane za najkorzysfniejsze), następnie - w czasie obowiąąlwania umowy,'a następnie przez okres 10l1' PocZąwSZY od l sfycznia roku kalendarzowegÓ' następującego po zakoiczęniu okresu
obowiązYwania umolły, .aprzez okres dłuzszy jedynie * p.rypułtu, * r.toiy, Zamawiająsy będzierealizował cele rvYnikające z pra\ynie uzasadnionych inierósów administńto.u duny"ń,' no.. ,ązwiązane Przedmiotorrlo Z umowa lub oborviązkami wynikającymi z przepisów p.u*u pÓ*rręchnie
obowiązującego.
oborviązek Podania Przez Pani{Pana danych osobowych bezpośrednio pani/pana dotyczących jest
wYmogiem usta\\'o\\'}'m określonym rv przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałe.n * posiępowuniuo udzielenie zamórvienia publicznego; konsekwencjó niópodania Ókreślonych danych wynikają
Z USta$}/ Pzp,
w odniesieniu do Pani,/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzo\\,any, w tym profilowane, Stosowanie do art.22 RoDo;
posiada PaniPan:
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j,

, na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych panilpana doĘczących;. na podstawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania PanllPanadanych osobowyci; 
' '

h,



n.

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art, 18 ust. 2 RODO;
prarvo do wniesienia skargi do PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy untaPani/Pan,że
przefrvarzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczącychnarusza przepisy RODO;

w odniesieniu do danych osobowych podawanych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
niniej szego zamówienia publicznego nie przysfu guj e Pani/Panu :

w nviązku z art, l7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art, 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, co do których
podstawą prawną przetwarzaniaPanilPana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby firyczne
kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną
wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub wniosku,
lub jakimkolwiek oświadczeniu, załączniku i dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, lub na etapie przed podpisaniem umowy, albo na etapie wykonywania
umowy w sprawie zamówienia publicznego o:

fakcie przeka zania dany ch o s ob owy ch Zamaw iaj ąc emu;
pr zetw ar zaniu d any ch o s obowy ch pr zez Z amaw iaj ące go ;

Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek
informacyjny wobec osób, o których mowa w ust, 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej,
o której mowa w ust, 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako zródło pochodzenia
danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.
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