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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

we Włocławku, ul. Toruńska 146; 87-800 Włocławek; 

tel. 2301700; fax 2301701 

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego   
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Celulozowej we Włocławku 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka       

z o.o. we Włocławku, w prowadzonym postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z  2019 r. poz. 1843).  

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane                

w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku opublikowany został na stronie internetowej 

Zamawiającego – www.mpwik.wloclawek.pl w zakładce „przetargi”. 

Niniejsze Warunki udzielenia zamówienia ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi 

późniejszymi uzupełnieniami stanowią komplet materiałów niezbędnych do przygotowania 

oferty. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę w ul. Celulozowej sieci kanalizacji sanitarnej              

o długości około 303 mb wraz ze studniami, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym Tom III Warunków Udzielenia Zamówienia (WUZ) w/w przetargu.  

W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również wszelkie 

roboty – prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania 

robót ujętych w ofercie Wykonawcy, tj. organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz 

wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe wraz z odtworzeniem nawierzchni                        

i uporządkowaniem terenu po zakończeniu budowy oraz opracowaniem dokumentacji 

powykonawczej po zrealizowaniu robót budowlanych. 

Zamawiający wraz z dokumentacją przetargową udostępnia projekt budowlany dotyczący w/w 

inwestycji. 

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy opisane zostały we wzorze umowy – Tom II niniejszych 

Warunków Udzielenia Zamówienia (WUZ). 

 

Termin realizacji zamówienia – do 6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. Przez 

wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć ukończenie całości robót budowlanych 

objętych zamówieniem, włącznie z podpisaniem protokołu odbioru końcowego całkowicie 

zrealizowanych robót. 

 

Oferta częściowa 

Zamawiający nie przewiduje składnia ofert częściowych. 
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Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Informacje o przewidywanych zamówień uzupełniających 

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie większej niż 10% 

wartości zamówienia. 

Opis i warunki oferty wariantowej 

Zamawiający nie przewiduje składnia ofert wariantowych. 

E-fakturowanie 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu: 

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie   

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający samodzielnie pobierze  

aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub dla Przedsiębiorcy informacje o wpisie do 

CEIDG ze stron ogólnie dostępnych. W przypadku braku możliwości pobrania tego 

dokumentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do 

uzupełnienia oferty o wymieniony dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.   

 

2. Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. W celu 

potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt III.2 Wykonawca powinien: 

a) wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,            

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca 

zrealizował co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej zlokalizowanych w terenie zurbanizowanym o długości co najmniej 200 mb 

każda, wraz z podaniem zakresu prac, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 

roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć wykaz zrealizowanych zamówień/robót budowlanych sporządzony według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej WUZ wraz z dowodami 

potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.  

Przedkładane dowody/dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawcę 

zamówienia zostały wykonane należycie powinny zawierać co najmniej: 

− wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował 

zamówienie, którego dokumenty dotyczą:  

− wskazanie podmiotu na rzecz którego realizowane było zamówienie: 

− wskazanie zakresu realizowanego zamówienia: 

− wskazanie daty wykonania oraz wskazanie miejsca wykonania: 

− opinię podmiotu na rzecz którego realizowane było zamówienie stwierdzającą, że   

zamówienie zostało wykonane należycie: 
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− podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu na rzecz którego realizowane było 

zamówienie. 

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest            

w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej, należy przedłożyć stosowne 

oświadczenie Wykonawcy. 

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa wyżej, będą 

budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu 

będzie wynikać, że zamówienie wyszczególnione w wykazie nie zostało wykonane lub 

zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie to było lub miało zostać wykonane,      

o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

b) wykazać, że do wykonania niniejszego zamówienia Wykonawca dysponuje 

następującymi osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia: 

Kierownik budowy - wskazana osoba winna posiadać następujące kwalifikacje: 
− uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji              

i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne. 

− co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 2 lata 

doświadczenia jako kierownik budowy przy budowie co najmniej 2 sieci 

kanalizacji sanitarnej w terenie zurbanizowanym,  

Potwierdzeniem spełnienia tego wymagania będzie przedłożenie wykazu osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych 

oraz doświadczeniu zawodowym tych osób (załącznik nr 4). 
Ponadto, nie później niż w dacie podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

przedłożyć kopię decyzji o nadaniu uprawnień oraz kopię aktualnych zaświadczeń                     

o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy                

i doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których 

mowa rozdziale III.2)., polega na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym          

i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, a podmioty te będą 

brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w punkcie 

III.1. WUZ, oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. 2). 

3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia. – brak wymagań 
4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania. Potwierdzeniem spełnienia tego wymagania 

będzie przedłożenie podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik 
nr 2). 
 

Wykonawcy, którzy nie spełnią powyższych wymagań zostaną wykluczeni z postępowania.  

O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zostaną niezwłocznie 

zawiadomieni. 
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Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w rozdziale III, zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. 

 

Ocena czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w rozdziale III 

nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów                    

i oświadczeń, wymienionych w rozdziale V. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Nie wykazanie 

w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 

dokumentów. 

Jeżeli Wykonawca wskaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa          

w rozdziale III, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na 

czas realizacji zamówienia lub jego części, Zamawiający wykluczy Wykonawcę                         

z postępowania o udzielenie zamówienia.  

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym za pośrednictwem strony 

internetowej www.platformazakupowa.pl. 

2. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje „NIE 

DOTYCZY”. 

3. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby. 

5. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części 

zamówienia będącego przedmiotem niniejszego przetargu. 

6. Podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymagane załączniki 

do oferty należy zeskanować i złożyć w wymaganym terminie za pomocą platformy 

zakupowej Open Nexus dostępnej na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl. 

Dopuszczalnym formatem dokumentu jest format pdf. Istnieje również możliwość złożenia 

oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim przypadku 

dopuszczalnym formatem złożonych dokumentów jest format PAdES.   

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

V. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW  

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

 

1. Formularz ofertowy (zał. 1); 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia wymagań Zamawiającego 

(zał. 2); 

3. Wykaz wykonanych zamówień (zał. 3); 

4. Wykaz osób wraz z opisem posiadanych uprawnień i doświadczeniem zawodowym (zał. 4); 
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5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. 5); 

6. Formularz cenowy – wyceniony przedmiar robót. 

 

Gdy przedstawiony skan dokumentu będzie nieczytelny lub będzie budził wątpliwości co do 

jego prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób 

zażąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu. 
 

Nie złożenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy. 
 

V. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się             

o udzielenie zamówienia na warunkach opisanych w § 9 Regulaminu. 

VI. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 

 

 

VIII.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

1. Cena oferty musi obejmować wszystkie opisane koszty związane z realizacją zamówienia. 

2. Ewentualne upusty, jakie stosuje Wykonawca muszą być uwzględnione w cenach 

jednostkowych. 

3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich. 

4. Cenę oferty należy podać oddzielnie jako netto i brutto z uwzględnieniem VAT. 

5. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto. 

IX.  KRYTERIA OCENY OFERT  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego                

z niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

  

2. Komisja przetargowa dokona oceny ofert wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu  

o kryterium: „cena”. 
 

Zasady oceny ofert wg ustalonego kryterium: 
 

1) cena - znaczenie kryterium - 100% ( 1% = 1 pkt) 
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Sposób obliczenia ilości punktów P(c) w kryterium Cena :                
                                                                                                                                         
               cena najniższa spośród badanych ofert 
 P(c) =                                                                x 100   
                                   cena oferty badanej 
 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty         

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści WUZ kierując swoje 

zapytania poprzez korespondencję elektroniczną prowadzoną za pośrednictwem platformy 

zakupowej. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytania związane ze WUZ, 

chyba że prośba o wyjaśnienie treści warunków wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 5 

dni przed terminem składania ofert. 

 

2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.platformazakupowa.pl.  

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści WUZ. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść WUZ. Dokonana zmiana zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej, 

www.platformazakupowa.pl. 

5. Zmiany WUZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści WUZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja                        

o przedłużeniu terminu składania ofert umieszczona zostanie na w/w stronie internetowej. 

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują w/w strony internetowej. 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pomocą strony internetowej: www.platformazakupowa.pl nie 

później niż w dniu 01.09.2020 r. do godz. 1100. 
2. Wszystkie oferty złożone po w/w terminie zostaną odrzucone.  

3. Za terminowe dostarczenie uważa się złożenie oferty na platformie zakupowej                       

w wyznaczonym terminie. 
 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 

 

 

 

XIII.   MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego we Włocławku ul. Toruńska 146,87-800 

Włocławek – pokój nr 13 w dniu 01.09.2020  r. o godz. 1105 . 

XIV.   INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców          

a także informacje dotyczące ceny oferty. Powyższe informacje niezwłocznie 

opublikowane zostaną na w/w stronie internetowej www.platformazakupowa.pl. 

XV. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści Warunków Udzielenia Zamówienia, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                     

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                   

o udzielenie zamówienia, 

e) zawiera omyłki rachunkowe lub błędy w obliczeniu ceny, 

f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

3.   Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert,  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XVI.  UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia, 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy               

w sprawie zamówienia. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Celulozowej we Włocławku 

 

XVII.   TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w WUZ. 

2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz jej cenę. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie podanym przez 

Zamawiającego nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy                

w sprawie zamówienia Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w rozdz. XV pkt 2. 

 

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania  

oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 

podstawie Regulaminu, wykonawca może wnieść protest, jeżeli jego interes prawny doznał 

uszczerbku w wyniku tego naruszenia. Protest wnosi się do zamawiającego w formie pisemnej. 

Sposób wniesienia protestu i procedury jego rozpatrywania przez Zamawiającego opisane 

zostały w Rozdziale 10 Regulaminu. 

XIX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

Wszelka korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcami prowadzona będzie          

w formie elektronicznej, za pomocą strony internetowej www.platformazakupoa.pl. 

XX.       KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH   

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów               

i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku jest Pan Leszek Błaszczyński, adres e-mail: 

l_blaszczynski@wodociagi.wloclawek.pl, telefon: 54 230 17 15; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul. Celulozowej we Włocławku,  nr referencyjny: 281.37.2020, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 

sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Celulozowej we Włocławku 

 

Włocławku, opublikowany na stronie internetowej: 

http://www.bip.mpwik.wloclawek.pl/181,przepisy-wewnetrzne.html;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we 

Włocławku, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem regulaminowym określonym w przepisach w/w Regulaminu, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają Regulaminu;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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 osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 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, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1      

lit. c RODO.  

 

XX.    ZAŁĄCZNIKI 
Zał. 1 – Formularz ofertowy, 

Zał. 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia wymagań    

Zamawiającego,  

Zał. 3 – Wykaz wykonanych zamówień wraz z referencjami, 

Zał. 4 – Wykaz osób wraz z opisem posiadanych uprawnień i doświadczeniem zawodowym 

(zał. 4); 

Zał. 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, 

Zał. 7 –  Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem.  
 

 
1
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
2
 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. 


