
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Rodzaj zamowienia: dostawy

W postepowaniu o udzielenie zamowienia publiczncgo prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na :

Sukcesywna dostawa wodomierzy do magazynu Zamawiajacego.

Wartosc szacunkowa zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty 214 000 euro.

Zatwierdzil:
Prezes Zcir=c/du MPGK SP. z o.o. w

Busku - Zdroju

Busko - Zdroj, dnia 16 listopada 2020 roku



1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Zamawiaj^cy.
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Lagiewnicka 25
28-100Busko-Zdrqj
tel.(41) 378-24-77, fax (41) 378-49-44
adres strony internetowej: www.mpgkbusko.pl
e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pi

1.2 Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.) zwanej dalej ustawy. Post^powanie w trybie przetargu
nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy.

1.3 Postepowanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedure o ktorej mowa w art. 24 aa
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843).

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy do magazynu
Zamawiajacego, w nastepujacych rodzajach i ilosciach:
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Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc zakupienia asortymentu w ilosci ±10% od ilosci
podanych w pkt.2.1.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):



38.42.11.00-3 Wodomierze

2.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAMOWIENIA:

1. Wszystkie oferowane wodomierze powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w
normie PN-ISO 4064 i posiadac aktualne zatwierdzenie typu GUM lub EEC. Wymagane
jest zal^czenie Atestu Higienicznego oraz deklaracji zgodnosci producenta.

2. Dostarczone wodomierze powinny spemiac wszystkie parametry i warunki zawarte w
opisie przedmiotu zamowienia.

3. Oferowane wodomierze musza^ posiadac wazna^ cech$ legalizacyjna (wystawion^ w roku
dostawy).

4. Wszystkie wodomierze bez wbudowanych nadajnikow radiowych powinny bye
przystosowane do zabudowy nadajnikow impulsow (nie dopuszcza si$ nadajnikow
kontaktrono wy ch).

5. Liczydla oferowanych wodomierzy powinny bye hermetyzowane, odporne na
zaparowania.

6. Wymagany minimalny okres gwarancji to 60 miesi^cy licz^c od daty dostawy
wodomierzy.

7. Koszty transportu do Zamawiaj^cego ponosi Wykonawca.
8. Dostawy beda^ realizowane na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiajacego, nie

pozniej niz w ci^gu 5 dni od otrzymania zlecenia przez Wykonawc^.
9. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwiazane z naprawami gwarancyjnymi.
10. Miejsce dostawy - magazyn Zamawiajacego Busko-Zdrqj ul. Lagiewnicka 25.
11. Wszystkie wodomierze powinny pochodzic od jednego producenta.

2.3 SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WODOMIERZE JEDNOSTRUMIENIOWE SUCHOBIEZNE KLASA B lub R>80
- DN 15 dlugosc 110 mm
- DN 20 dhigosc 130 mm

1. Modularne liczydlo z pokrywk^ - mozliwosc montazu zamiennie nadajnika impulsow
oraz modulu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w
trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej,
jednokierunkowy telegram informacji z modulu radiowego z dodatkowa^ mozliwosci^
komunikacji dwukierunkowej (zdalna komunikacja i konfiguracja).

2. Atest higieniczny do montazu z zimna^ wod^ pitn^.
3. Dwustronnie lozyskowany wirnik z czterobiegunowym sprz^glem magnetycznym.
4. Brak opaski l^cz^cej korpus z liczydlem wodomierza.

2. WODOMIERZE WIRNIKOWE JEDNOSTRUMIENIOWE MOKROBIEZNE KLASA C
LUB R> 160
- DN 20 dlugosc 130 mm

1. Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 — klasa C w poziomej i pionowej
pozycji zabudowy.

2. Modularne liczydlo z pokrywk^ - mozliwosc montazu zamiennie nadajnika impulsow
oraz modulu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu
w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej.



3. Atest higieniczny do montazu z zimna^ wod^ pitn^.
4. 100 % odpornosc na dzialanie pola magnetycznego.
5. Liczydla oferowanych wodomierzy powinny bye hermetyczne, odporne na

zaparowania, stopien ochrony IP68.

3. WODOMIERZE WIELOSTRUMIENIOWE MOKROBIEZNE KLASA C Lub R>160
- DN 25, DN 32 dlugosc 260 mm

1. Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 - klasa C lub R>160
w poziomej pozycji zabudowy.
2. Modularne liczydlo z pokrywk^ - mozliwosc montazu zamiennie nadajnika
impulsow oraz modulu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego
odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej.
3. Atest higieniczny do montazu z zimn^ wod^ pitn^.
4. 100% odpornosc na dzialanie pola magnetycznego.
5. Liczydla oferowanych wodomierzy powinny bye hermetyczne, odporne na
zaparowania, stopien ochrony IP68.

4. WODOMIERZ PRZEMYSLOWY DN 50
1. Niewymagany odcinek prosty przed wodomierzem i za wodomierzem.
2. Wymienna wstawa pomiarowa z mozliwosci^ legalizacji zapewniaj^ca
optymalny serwis po uplywie okresu mi^dzylegalizacyjnego.
3. Hermetyczne liczydlo - stopien ochrony IP 68.

5. WODOMIERZE SPRZ^ZONE DN 50, DN 80, DN 100
- DN 50 Dlugosc 270 mm
- DN 80 Dlugosc 300 mm
- DN 100 Dlugosc 360 mm

1. Liniowe usytuowanie wodomierza glownego i szeregowego.
2. Niewymagany odcinek prosty przed wodomierzem i za wodomierzem.
3. Wymienna wstawa pomiarowa z mozliwosciq legalizacji zapewniaj^ca optymalny
serwis po uplywie okresu mi^dzylegalizacyjnego.
4. Hermetyczne liczydlo - stopien ochrony IP 68.
5. Mozliwosc zabudowy na wodomierzu glownym i szeregowym liczydel Encoder ER56

z interfejsem danych (M-Bus, MiniBus zgodny i IEC1107) umozliwiaj^cego zdalny
odczyt aktualnego stanu liczydel oraz nr fabrycznego wodomierza,

4. Korpus wodomierza wyposazony w gniazdo 1/4" do podl^czenia czujnika
cisnienia.
5. Atest higieniczny do montazu z zimn^ wod^ pitn^.

Zamawiaj^cy informuje, ze w zwi^zku ze specyfik^ zamowienia w tresci SIWZ i innych
dokumentow przetargowych mogly znalezc sie nazwy wrlasne lub opis poprzez wskazanie
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia. Jednoczesnie informuj^, ze dane opisane
w powyzszy sposob nie stanowi^ parametru wykluczaj^cego wyroby o innych nazwach,
znakach, patentach. Zamawiaj^cy dopuszcza dostaw^ asortymentu rownowaznego tzn.
posiadaj^cego cechy, parametry jakosciowe nie gorsze niz opisane w przedmiocie
zamowienia. Wykazanie rownowaznosci zaoferowanego asortymentu spoczywa na
Wykonawcy.

3. ZAMOWIENIA CZESCIOWE
Zamawiaj^cy nie dopuszcza skladania ofert cz^sciowych.



4. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG
Zamawiaj^cy nie przewiduje udzielenia wybranemu wykonawcy zamowienia
polegaj^cego na powtorzeniu podobnych uslug (art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.).

5. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJ I AUKCJI
ELEKRONICZNEJ

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia do dnia 31.12.2022 r.

7. WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie zamowienia moga^ ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaj^ wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
2) spelniaja^ warunki udzialu w post^powaniu okreslone przez Zamawiaj^cego
w ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ.

2. Ocena zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia zostanie dokonana na
podstawie nastepuj^cych warunkow:

1) Kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odr^bnych przepisow:

Zamawiajacy nie stawia szczegolnych wymagan w zakresie spemiania tego warunku
Wykonawca potwierdza spemienie warunku poprzez przedlozenie oswiadczenia z art.
25a ust.l pkt.l ustawy Pzp, o spemieniu warunkow udzialu w post^powaniu.

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiajacy nie stawia szczegolnych wymagan w zakresie spelniania tego warunku.

3) Zdolnosci technicznej i zawodowej
Warunek powyzszy zostanie spelniony, jezeli Wykonawca zalqczy wykaz dostaw
wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub
uslugi zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowodow okreslaj^cych czy te dostawy
zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie.
Obligatoryjne i wi^z^ce jest wykazanie w podanym wyzej okresie co najmniej jednej
dostawy odpowiadajacej wymaganiom stawianym przez Zamawiaj^cego (czyli o
wartosci co najmniej 100 000 zl brutto) - Wzor oswiadczenia stanowi Zalacznik nr 3
do SIWZ.

3. Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow, niezaleznie
od charakteru prawnego l^cz^cych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowi^zany jest udowodnic Zamawiaj^cemu, iz b^dzie dysponowal zasobami
niezb^dnymi do realizacji zamowienia.
4. Ocena spelniania warunkow udzialu w post^powaniu dokonana zostanie poprzez
sprawdzcnie prawidlowosci i kompletnosci wymaganego oswiadczenia i dokumentow



oswiadczenia, zgodnie z formula^ ,,spelnia - nie spelnia", z zastrzezeniem art. 26 ust. 2, 3 i 4
ustawy Pzp.

5. O udzielenie zamowienia moga^ ubiegac si$ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj^ wykluczeniu
z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23.

6. Zamawiaj^cy dzialaj^c na podstawie art. 24 ust. 5 wykluczy nastepujqcego Wykonawce :

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj^, w zatwierdzonym przez s^d ukladzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub'sa_d zarz^dzil likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814.)
lub ktorego upadiosc ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlosci
zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s^du, jezeli uklad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba, ze s^d
zarza/izil likwidacj^ jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
- Prawo upadlosciowe (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).

8. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA, DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
POWODUJ^CYCH WYKLUCZENIE Z POST^POWANIA

1. W zakresie wstepnego potwierdzenia spelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.
Ib ustawy Pzp , Wykonawca zobowi^zany jest zlozyc:
- oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu na podstawie art. 25 ust. 1
ustawy Pzp. Wzor oswiadczenia stanowi Zal^cznik nr 2 do SIWZ;

2. W zakresie wstepnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, o ktorym mowa w art. 25 ust.l pkt. 3 ustawy Pzp
Wykonawca zobowi^zany jest zlozyc:

- oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 25 a ust. 1. Wzor oswiadczenia stanowi
Zal^cznik nr 4 do SIWZ;

3. Zamawiaj^cy przed udzieleniem zamowienia moze wezwac wykonawcy, ktorego oferta
zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie,
aktualnych na dzien zlozenia nast^puj^cych oswiadczeh lub dokumentow:
a) W celu potwierdzenia spelnienia warunku udzialu w post^powaniu dotycz^cego
kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej winien
zlozyc:

• wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi
zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowodow okreslaj^cych czy te dostawy zostaly
wykonane lub s^ wykonywane nalezycie.



Obligateryjne i wi^z^ce jest wykazanie w podanym wyzej okresie co najmniej jednej
dostawy odpowiadaj^cej wymaganiom stawianym przez Zamawiaj^cego (czyli o wartosci
co najmniej 100 000 zl brutto) - Wzor oswiadczenia stanowi Zal^cznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 -
20 lub art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego
srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic
naprawienie szkody wyrz^dzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywde lub naprawienie szkod, wyczerpuj^ce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac^ z organami scigania oraz podjecie
konkretnych srodkow technicznych i organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu
postepowaniu Wykonawcy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiaj^cy, uwzgl^dniaj^c wage i szczegolne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8.
W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiaj^cy zapewnia temu Wykonawcy mozliwosc udowodnienia, ze jego udzial w
przygotowaniu post^powania o udzielenie zamowienia nie zakloci konkurencji. Zamawiaj^cy
wskazuje w protokole sposob zapewnienia konkurencji.

5. Dokumentv podmiotow zagranicznych:
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow potwierdzaj^cych odpowiednio, ze:

nie otwarto jego likwidacji, nie ogloszono upadlosci,
sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib<^ lub miejsce
zamieszkania.
Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si^ powyzszych dokumentow, zast^puje si$ je
dokumentem zawieraj^cym oswiadczenie, w ktorym okresla si(^ takze osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, zlozone przed wlasciwym organem s^dowym, administracyjnym
albo organem samorz^du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem.
W przypadku wajpliwosci, co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce maj^cego
siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj^cy
moze zwrocic si$ do wlasciwych organow odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbednych informacji dotycz^cych przedlozonego dokumentu.

6. Wykonawcv wspolnie ubiegai^cv sie o udzielenie zamowienia (np. konsorcjum, spolka
cywilna):

Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac si^ o udzielenie zamowienia w tym przypadku
ustanawiaj^ pelnomocnika do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Przepisy dotycz^ce Wykonawcy stosuje si$ odpowiednio do Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia. Dokument pelnomocnictwa musi bye zalaczony do
oferty i zawierac w szczegolnosci wskazanie: postejDOwania o zamowienie publiczne ktorego
dotyczy, Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, ustanowionego
pelnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmuj^cy przede wszystkim:

rcprezentowanie Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cego si$ o udzielenie zamowienia



publicznego;
zaci^ganie zobowi^zan w imieniu Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cego sie o udzielenie
zamowienia publicznego;
zlozenie oferty wspolnie;
prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiazan zwiazanych z
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Dokument pelnomocnictwa musi bye podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow
ubiegaj^cych si$ wspolnie o udzielenie zamowienia, w tym Wykonawcy ustanowionego jako
pelnomocnika i przez osoby uprawnione do skladania oswiadczen woli wymienione we
wlasciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. Stosowne pemomocnictwo winno zostac
zal^czone do oferty w formie oryginalu pelnomocnictwa lub kopii poswiadczonej notarialnie.
W przypadku skladania oferty przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych sie o udzielenie
zamowienia, oswiadczenia sklada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych sie
zamowienie.
Oswiadczenia te potwierdzaj^ spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow
wykazuje spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia. Dokumenty, o ktorych mowa w niniejszej SIWZ skladane na
potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w postejDowaniu, Wykonawcy wspolnie
ubiegaj^cy sie o udzielenie zamowienia skladaja^ l^cznie.
Wykonawcy wspolnie ubiegaja^ry sie^ o udzielenie zamowienia publicznego ponosz^ solidary
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych sie o udzielenie zamowienia publicznego
oraz w przypadku innych podmiotow, na zasoby ktorych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 22 a ustawy Prawo zamowien publicznych, kopie dokumentow
dotycz^cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow s^ poswiadczone za zgodnosc
z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.
Wykonawca, zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego
Iqcz^cych go z nim stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji finansowej innych podmiotow, musi
udowodnic zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
W przypadku gdy Wykonawca powola si^ na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu
trzeciego, zamawiaj^cy zaz^da zlozenia dokumentow dotycz^cych podmiotow trzecich, tj.
oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu
w postepowaniu, dokumenty wskazane powyzej, SIWZ, a takze w zakresie okolicznosci
wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
Zamawiaj^cy ocenia, czy udost^pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj^ na
wykazanie przez wykonawce spelniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz bada, czy
nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. pkt.
13-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi^zal sie do udostepnienia zasobow, za
szkode^ poniesion^ przez zamawiaja_cego powstal^ wskutek nieudost^pnienia tych zasobow,
chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
7. Podwykonawcy.



Defmicja umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 2 pkt. 9b ustawy Pzp.
Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumiec umowe^ w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sq uslugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiace cze^c zamowienia publicznego, zawart^ mi^dzy wybranym przez zamawiajacego
Wykonawcy a innym podmiotem (podwykonawcaj, a w przypadku zamowieri publicznych na
roboty budowlane takze mi^dzy podwykonawc^ a dalszym podwykonawca^ lub mi^dzy
dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom.
W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest do wykazania w Formularzu ofertowym
czesci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom.
Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest
obowi^zany wykazac zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si^ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Za prace zrealizowane przez podwykonawcow Wykonawca bedzie odpowiadal jak za wlasne

8. Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej same] grupv kapitalowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajacemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,
wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiazania z innym wykonawc^ nie prowadza^ do
zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego. Wzor
informacji stanowi zal^cznik nr 6 do niniejszej S1WZ

9. Pozostale dokumentv:
a) formularz ofertowy, wedlug Zal^cznika nr 1 do SIWZ;
b) w przypadku gdy Wykonawc^ reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi bye zalaczony

oryginal pelnomocnictwa lub kopia pelnomocnictwa poswiadczona notarialnie. Z tresci
pelnomocnictwa musi jasno i bez watpliwosci wynikac zakres umocowania
pelnomocnika do podejmowanych w imieniu Wykonawcy czynnosci. Pelnomocnictwo
winno podpisane bye przez osoby uprawnione do skladania oswiadczeh woli
wymienione we wlasciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oswiadczen lub
dokumentow potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub
dokumenty s^ niekompletne, zawieraja^ bl^dy lub budzq wskazane przez zamawiaj^cego
watpliwosci, zamawiajqcy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich zlozenia,
uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.
11. Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, Zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postepowania.



12. Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3, jezeli Zamawiaj^cy
posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczqce tego wykonawcy lub moze je uzyskac za
pomoc^ bezplatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych
w rozumicniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow
realizuj^cych zadania publiczne (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346).

9. WYMAGANIA DOTYCZ^CE WADIUM

Zamawiaj^cy nie wymaga wniesienia wadium.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca moze zlozyc jedna^ ofert^. Zlozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez wykonawcow.
2. Oferta musi bye sporz^dzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Tresc oferty musi bye zgodna z tresci^ SIWZ.
4. Oferta wraz z zal^cznikami musi bye sporz^dzona w sposob czytelny.
5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcow w tresci oferty po jej sporzqdzeniu musza^
bye parafowane przez wykonawcow.
6. Oferta musi bye podpisana przez wykonawce, tj. osobe (osoby) reprezentuj^ca
wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub osob^
(osoby) upowaznion^ do reprezentowania wykonawcy.
7. Jezeli osoba (osoby) podpisuj^ca oferty (reprezentuj^ca wykonawc? lub wykonawcow
wystepuj^cych wspolnie) dziala na podstawie pemomocnictwa, pelnomocnictwo to w formic
oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez osob^ upowaznion^ musi
zostac dol^czone do oferty.
8. Oferta wraz z zal^cznikami musi bye sporz^dzona w jezyku polskim. Kazdy dokument
skladaj^cy si^ na oferty lub zlozony wraz z oferty sporz^dzony w jezyku innym niz polski
musi bye zlozony wraz z tlumaczeniem na j^zyk polski.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
10. Zaleca sie, aby strony oferty byty trwale ze soba^ pol^czone i kolejno ponumerowane.
11. Zaleca sie, aby kazda strona oferty zawieraj^ca jakakolwiek tresc byla podpisana lub
parafowana przez wykonawcy.
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi^ tajemnice przedsi^biorstwa
w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do ktorych
wykonawca zastrzega, ze nie moga^ bye udost^pniane innym uczestnikom postepowania,
musz^ bye oznaczone przez wykonawcy klauzul^. Informacje stanowi^ce tajemnic^
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji".
Zaleca sie, aby informacje stanowi^ce tajemnice przedsiebiorstwa byty trwale spiete
i oddzielone od pozostalej (jawnej) czesci oferty.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
13. Oferta musi zawierac:

a) Formularz Ofertowy sporz^dzony i wypelniony wedlug wzoru stanowiqcego Zalqcznik
nr 1 do SIWZ,

b) pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcow wystepuj^cych
wspolnie), o ile oferty sklada pelnomocnik.

c) w przypadku powierzania czesci zamowienia podwykonawcom - informacje na temat
czesci zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - nalezy
dopisac w formularzu ofertowym



d) dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 8 SIWZ.
14. Oferty nalezy umiescic w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyc w sposob uniemozliwiajqcy

zapoznanie sie z jej zawartosciq przed uplywem terminu otwarcia ofert.

Na kopercie/opakowaniu nalezy umiescic nastepuj^ce oznaczenia:
nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy,
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Lagiewnicka 25
28-100Busko-Zdrqj

OFERTA : ,,Sukcesywna dostawa wodomierzy do magazynu Zamawiaj^cego
nie otwierac przed dniem 27.11.2020 r. do godz. 10.15"

11. SKLADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Oferty wraz z dokumentami, nalezy zlozyc w terminie do dnia 27.11.2020 r. do godziny
10:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.
Lagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdroj (Biuro Obslugi Klienta). Godziny pracy BOK - od
poniedzialku do pi^tku od 7.00 do 15.00, z wyl^czeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 27.11.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Miejskiego

Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Lagiewnicka 25, 28-100 Busko-
Zdroj w Biurze Obslugi Klienta.
3. Wykonawca moze wprowadzic zmiany do zlozonej oferty, pod warunkiem, ze
Zamawiaj^cy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
uplywem terminu skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye
zlozone wedlug takich samych zasad, jak skladana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt
10.14 z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA".
4. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert wycofac ofert9, poprzez
zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobe (osoby) uprawnion^ do
reprezentowania Wykonawcy.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy moga^ uczestniczyc w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecnosci Wykonawcy, Zamawiaj^cy przekaze wykonawcy informacje
z otwarcia ofert na jego wniosek.
6. Oferty zlozone po terminie, zostana^ zwrocone Wykonawcom, po uplywie terminu do
wniesienia odwolania. Zamawiaj^cy niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert
zawiadomi Wykonawce o zlozeniu oferty po terminie.

12. TERMIN ZWI^ZANIA OFERT4

1. Wykonawca jest zwi^zany oferty przez okres 30 dni od terminu skladania ofert.
2. Bieg terminu zwiazania oferty rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedluzyc termin

zwiazania oferty z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwiazania oferty zwrocic si$ do Wykonawcow o wyrazenie zgodny na
przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz o 60 dni.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cen$ oferty w Formularzu Ofertowym sporz^dzonym na podstawie
wzoru stanowi^cego Zalqcznik nr 1 do SIWZ.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmowac
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej
z obowi^zuj^cymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku pominiecia



przez Wykonawc^ przy wycenie jakiejkolwiek cz^sci zamowienia i nie uj^cia
w wynagrodzcniu, Wykonawcy nie przyslugujq. wzgl^dcm Zamawiaj^cego zadnc roszczenia
z powyzszego tytulu, a w szczegolnosci roszczenie o wynagrodzenie.
3. Wykonawca musi przewidziec wszystkie okolicznosci, ktore mog^ wplywac na ceny
zamowienia.
4. Ceny musz^ bye wyrazone w zlotych polskich (PLN), z dokladnoscia^ nie wi^ksza^ niz dwa
miejsca po przecinku.
5. Rozliczenia mi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b^d^ prowadzone w PLN.

14. BADANIE OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze zaz^dac od Wykonawcow wyjasnien
dotycz^cych tresci zlozonych ofert.

2. Zamawiaj^cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera raz^co nisk^ cen^ w stosunku do
przedmiotu zamowienia, zwroci si^ do Wykonawcy o udzielenie wyjasnien dotycz^cych
elementow oferty maj^cych wplyw na wysokosc ceny.

3. Zamawiaj^cy poprawi w ofercie:
a) oczywiste omylki pisarskie,
b) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzgl^dnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omylki polegaj^ce na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powoduj^ce istotnych
zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiaj^c o tym Wykonawcy, ktorego oferta
zostala poprawi ona.

15. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ^CY B^DZIE SI^ KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiaj^cy wybiera najkorzystniejsz^ oferty, sposrod waznych ofert zlozonych
w post^powaniu, na podstawie nast^puj^cych kryteriow oceny ofert:

a) cena - maksymalnie 60 pkt,
ilosc punktow dla kazdej oferty zostanie wyliczona wg ponizszego wzoru:

najnizsza cena
1 iczba punktow = ........................................ x 60

cena oferty ocenianej

b) czas realizacji reklamacji - maksymalnie 20 pkt
ilosc punktow dla kazdej oferty zostanie wyliczona wg ponizszego wzoru

najkrotszy czas realizacji
1 iczba punktow = ........................................ X 20

czas oceniany

Najwyzsz^ liczb^ punktow otrzyma oferta z najkrotszy m czasem realizacji reklamacji (nie
dluzszym niz 14 dni, nie krotszym niz 1 dzien od daty zgloszenia ).
Oferta Wykonawcy, ktory zaproponuje czas dluzszy niz maksymalny podlegac b^dzie
odrzuceniu.

c) najkrotszy czas dostawy - maksymalnie 20 pkt



ilosc punktow dla kazdej oferty zostanie wyliczona wg ponizszego wzoru:

najkrotszy czas dostawy
liczba punktow — x 20

czas oceniany

Najwyzsz^ liczbe punktow otrzyma oferta z najkrotszym czasem dostawy (nie dluzszym niz
5 dni, nie krotszym niz 1 dzien od daty zgloszenia).
Oferta Wykonawcy, ktory zaproponuje czas dluzszy niz maksymalny zostanie odrzucona.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsz^ ilosc punktow, jako
w ramach wszystkich trzech kryteriow oceny ofert. Wszystkie obliczenia dokonywane
z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku. Najkorzystniejsza oferta moze uzyskac

maksimum 100 pkt.

16. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie oraz w niniejszej SIWZ i zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj^cy zawiadomi Wykonawcow, ktorzy
ziozyli oferty w post^powaniu, a takze zamiesci te informacje na stronie internetowej.

3. Jezeli WTykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy,
Zamawiaj^cy moze wybrac oferty najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

17. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Osoby reprezentuj^ce Wykonawcy przy zawarciu umowy powinny posiadac dokumenty
potwierdzaj^ce ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie
bedzie wynikac z dokumentow zal^czonych do oferty.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiaj^cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Wzor umowy stanowi Zal^cznik Nr 5 do SIWZ.

20. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I ZMIAN TRESCI SIWZ

1) Wykonawca moze zwrocic si$ do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ.
2) Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien niezwlocznie, nie pozniej jednak niz na dwa dni przed
uplywem terminu skladania ofert pod warunkicm, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyflkacji istotnych warunkow zamowienia wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert, przekazuj^c
tresc zapytan wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktorym przckazal SIWZ, bez ujawniania
zrodla zapytania oraz zamiesci tak^ informacje na wlasnej stronie internetowej



3) Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tresc SIWZ. Zmiany
SIWZ Zamawiaj^cy przekaze niezwlocznie Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ oraz
zamiesci te zmiany na wlasnej stronie internetowej
4) Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowadz^cej do zmiany tresci ogloszenia o
zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach,
Zamawiaj^cy przedluzy termin skladania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamiesci taka^ informacje^ na wlasnej stronie internetowej
5) W przypadku rozbieznosci pomiedzy tresci^ SIWZ a tresci^ udzielonych wyjasnien
i zmian, jako obowiqizuj^ca nalezy przyj^c tresc informacji zawieraj^cej pozniejsze
oswiadczenie Zamawiaj^cego.
6) Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia tresci SIWZ.

21. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI^ ZAMAWIAJ^CEGO Z
WYKONAWCAMI
1) Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub droga^ elektroniczn^ na adres Zamawiaj^cego
podany w pkt. 1 niniejszej specyflkacji.
2) Kazda ze stron na z^danie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania oswiadczen,
wnioskow, zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomoca^ faksu lub poczta^
elektroniczn^.
3) Osoby uprawnione do porozumiewania si$ z Wykonawcami:

- w sprawach dotycz^cych przedmiotu zamowienia :
Tomasz Juszczak 041 378-24-77, 606-237-152 w dni robocze w godz.7°°- 15°°

- w sprawach dotycz^cych procedury udzielenia zamowienia publicznego:
Agnieszka Zeljas tel. 041 378-24-77, w dni robocze w godz.8()()- 14°"

22.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej przysluguj^ Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub moze poniesc szkode w
wyniku naruszenia przez zamawiajqcego przepisow niniejszej ustawy.
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyflkacji istotnych
warunkow zamowienia przysluguj^ rowniez organizacjom wpisanym na list$, o ktorej mowa
wart. 154 pkt 5.
3. Srodkami ochrony prawnej sq:
a. odwolanie;
b. skarga do s^du
4. Odwolanie wnosi si$ do Prezesa Izby w terminach okreslonych w art. 182 ustawy Prawo
zamowien publicznych, jednoczesnie przekazuj^c kopi$ odwolania zamawiaj^cemu przed
uplywem terminu do wniesienie odwolania w taki sposob, aby mogl on zapoznac sie z jego
tresci^ przed uplywem tego terminu. Szczegolowe kwestie odnosz^ce si^ do odwolania
przedstawione s^ w art. 180-198 ustawy Prawo zamowien publicznych.
5. Skarga do s^du.
Skarga do s^du przysluguje na orzeczenie Izby. Szczegolowe kwestie dotycz^ce skargi do
s^du uregulowane zostaly w art. 198a-198g ustawy- Prawo zamowien publicznych.

23. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z



04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, ze:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Busku Zdroju, 28-100 Busko-Zdroj, ul. Lagiewnicka 25, tel.
41 378 24 77
- MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych, z
ktorym mozna si$ skontaktowac pod numerem telefonu: 41 3782477 b^dz adrcsem e-mail:
iod@mpgkbusko.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^da^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. " Sukcesywna
dostawa wodomierzy do magazynu Zamawiaj^cego, nr postepowania: 10/WE/20,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda^ osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa
Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe b^da^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
- obowi^zek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotycz^cych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z
udzialem w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja^ z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda^ podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy
RODO;
*nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstaw^ prawna^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Zal^czniki:

Zal^cznik Nr 1 - Formularz ofertowy - wzor
Zal^cznik Nr 2 - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w post^powaniu
Zal^cznik Nr 3 - Wzor wykazu dostaw
Zal^cznik Nr 4 - Wzor oswiadczenia dotycz^cy przeslanek wykluczenia z postepowania
Zalacznik Nr 5- Wzor umowy
Zal^cznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy


