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Kowary, data 21.05.2021 r.
Znak sprawy: WRM.271.11.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji
deszczowej na terenie miasta Kowary.”
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej w
ilości ok. 210 szt. oraz studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej w zależności od potrzeb w ilości ok. 20 szt. na
terenie miasta Kowary.
2.Podane ilości urządzeń do oczyszczenia są wartościami przybliżonymi i służą wyłącznie do porównania ceny
całkowitej brutto składanych ofert.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych w
poszczególnych drogach.
4.W przypadku stwierdzenia brakujących elementów urządzeń kanalizacyjnych podczas realizacji
prac ,Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu.
5.Zanieczyszczenia należy wywozić na składowiska odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie
umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
7.Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się w terenie z charakterystyką przedmiotu
zamówienia i szczególną uwagę zwrócił na ilość zanieczyszczeń koniecznych do usunięcia z urządzeń
kanalizacyjnych
8. Rozliczenie z Wykonawcą będzie odbywać się na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego końcowa ilość
wyczyszczonych wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej oraz studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej przy czym liczba wpustów oraz studni nie może przekroczyć wartości wskazanych w
punkcie 1 opisu przedmiotu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 90640000-5: Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA:
1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących warunków
udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
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b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga, aby Zleceniobiorca wykonał usługę własnym samochodem specjalistycznym z możliwością
pracy w systemie ciągłym, przeznaczone do czyszczenia kanałów o średnicach 50 - 1000mm przy użyciu
wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością wtórnego wykorzystania wody. Winno mieć także funkcję
przebijania niedrożności oraz możliwość wyciągania pokryw studzienek kanalizacyjnych. W tym celu do oferty
należy dołączyć oświadczenie nr 3 – wykaz sprzętu
2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
c) Wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
d) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO
zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.
V. Kryterium oceny oferty :
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium : Cena ryczałtowa oferty brutto: 100%
1. Opis sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Cena brutto zadania z druku „Formularz oferty” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

(

a no
a nk

)

∗100 = Pc

Pc – ilość punktów otrzymana
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ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,
Termin realizacji zamówienia do dnia: 30 czerwiec 2021
VI. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administrator,
Urząd Miasta Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary:
dane kontaktowe
1) na adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl,
2) telefonicznie: +48 75 64 39 222,
3) pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej
Inspektor Ochrony W Urzędzie Miasta Kowary został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
Danych
z którym można się skontaktować:
1) za pomocą poczty elektronicznej: iod@kowary.pl
Cele przetwarzania, Dane będą przetwarzane przez Urząd Miasta i Kowary wyłącznie w celu
podstawa prawna
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
przetwarzania, czas podstawie:
przechowywania
 art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11
poszczególnych
września 2019r. prawo zamówień publicznych
kategorii danych
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych
Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby,
Przysługujące prawa:
której dane
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
dotyczą
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Prawa nie mające zastosowania:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
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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, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. ** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego, formularzu ofertowym wraz
z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Można złożyć tylko jedną ofertę.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 31.05.2021 r. do
godziny 09:45 w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Urząd Miejski w Kowarach, 58-530
Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta – Budynek A) lub e-mailem na adres:
bok@kowary.pl
.
2. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami powinna znajdować się w zamkniętej
kopercie z napisem: „Oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej oraz
studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kowary”
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
4. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania
dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez jego doręczenie na adres
Zamawiającego.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miejski w
Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a.
Zamawiający o wynikach poinformuje pisemnie, e- mailem lub telefonicznie.
6.Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane pisemnie lub e- mailem.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
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1. Wykonawcy, oferta została uznana za najkorzystniejszą, miejsce i termin podpisania umowy zostaną wskazane w
piśmie informującym o wyniku postępowania.
2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony
indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Adam Czajkowski tel. 75- 64 -39- 225, e-mail adam.czajkowski@kowary.pl
Radosław Burchacki .tel. 75- 64-39-225, e-mail radoslaw.burchacki@kowary.pl
Załączniki:
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
załącznik nr 3 - Wykaz sprzętu
załącznik nr 4 - Wzór umowy
załącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO.

Elżbieta Zakrzewska
Burmistrz Miasta Kowary
21.05.2021
…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby
stron
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
na zadanie:
„oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej oraz studni
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kowary”

dla
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
Wykonawca:
1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
3.Numer telefonu: .............................................................
4.email ...................................................................
5.Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. Numer konta
bankowego: ....................................................................................................................
9. Termin wykonania zamówienia: ..............................................
10. Okres udzielonej gwarancji (jeżeli dotyczy): ….........................................................
11. Warunki płatności: …..........................................................................

Data: ............................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„CENA OFERTY”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zadanie pn: „oczyszczenie wpustów ulicznych wraz
z przykanalikami kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kowary”

Zakres prac

Cena jednostkowa netto
w PLN

Stawka podatku
VAT

Cena jednostkowa
brutto w PLN

1

2

3

4

Oczyszczenie 1 szt.
wpustu deszczowego
wraz z przykanalikami
Oczyszczenie 1 szt. studni
rewizyjnej kanalizacji
deszczowej

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

ZAŁĄCZNIK Nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe
na

„Oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej

oraz studni

kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kowary” oświadczam, że spełniam poniższe warunki

przedstawione w treści zapytania:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów,
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
4. zdolności technicznej lub zawodowej

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

ZAŁĄCZNIK Nr 3
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
„Wykaz sprzętu ”

Lp

RODZAJ SPRZĘTU

CZY JEST
WŁASNOŚCIĄ
WYKONAWCY
(TAK/NIE)

NR
REJESTRACYJNY

ILOŚĆ

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
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ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA NR............../2021r
zawarta w dniu …..............2021 r.

pomiędzy
Gminą Miejską Kowary, ul. 1-go Maja nr 1a, 58 - 530 Kowary
reprezentowaną przez:
Elżbietą Zakrzewską
- Burmistrza Miasta Kowary
przy kontrasygnacie
Agaty Młodawskiej
- Skarbnika Miasta Kowary
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt.1)
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm),
zamówienie udzielane jest na zasadach określonych w art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 284 z późn. zm.).
I. Przedmiot umowy
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz
z przykanalikami kanalizacji deszczowej do maksymalnie 210 szt. oraz studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej
w zależności od potrzeb do maksymalnie 20 szt. na terenie miasta Kowary.

II. Termin realizacji umowy
§2
Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu Umowy :
1. Termin rozpoczęcia : od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia : do dnia 30 czerwiec 2021 r.
III. Wynagrodzenie i rozliczenie
§3
1. Za realizację prac związanych z przedmiotem umowy określonym w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie (netto) w wysokości kwot wynikających z iloczynu ilości oczyszczonych
wpustów lub studni rewizyjnych i cen jednostkowych za ich oczyszczenie zawartych w ofercie.
2. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT

URZĄD MIEJSKI
W KOWARACH

REGULAMIN
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY
130.000 zł

INDEX: 3/Pb-4
EDYCJA: A
STRONA: 12

3. Cena jednostkowa brutto za oczyszczenie 1 szt. wpustu deszczowego wraz z przykanalikami wynosi
……………………………………….. słownie złotych …………………………………………………….
Cena jednostkowa brutto za oczyszczenie 1 szt. studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej wynosi
……………………………………… słownie złotych …………………………………………………...
4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała waloryzacji z żadnych powodów w okresie
realizacji umowy.
5. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta.
6.Rozliczenie zlecenia nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru
wykonanych prac sporządzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Przed
sporządzeniem bezusterkowego protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o kompletności, braku wad i profesjonalnej staranności
wykonania przedmiotu umowy.
7.Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
8. Należność za wykonaną pracę przelana zostanie na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
9. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Płatność wynagrodzenia należytego Wykonawcy odbywać się będzie z zastosowaniem tzw. płatności
podzielonej.
IV. Obowiązki stron umowy
§4
1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania swoich pracowników, współpracowników,
podwykonawców jak i za działania i zaniechanie własne, tak w stosunku do Zamawiającego jak i osób
trzecich.
2. Zleceniobiorca odpowiada wobec osób trzecich i wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wynikłe z
nienależytego wykonania przedmiotu umowy
§5
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: terminowe regulowanie należności Wykonawcy.
V. Kary umowne
§6
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.3 niniejszej umowy.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.3 niniejszej umowy,
za każdy dzień opóźnienia.
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3. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, gdy kara umowna przekroczy 50% Zamawiający zastrzega
sobie prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy.
5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
VI. Odstąpienie od umowy
§7
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy,
b) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie
wywiązał się, mimo dodatkowego wezwania, z obowiązków określonych w §5 ust 1 z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego.
§8
1.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem
nieważności.
VII. Warunki ogólne
§9
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażonych na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
§ 10
1. Spory mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują
się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiający.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
„oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kowary”

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

....................................................................
podpis

1)

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

