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ROZDZIAŁ I. 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

                           Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie, ul. Imielińska 87 
                          tel.:(32)225-56-76 
                      http://www.msk-imielin.pl, 

 
 

 

ROZDZIAŁ II. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest:  zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych 

 instalacyjnych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD 

instalacji  fotowoltaicznej  wraz z systemem monitoringu na  oczyszczalni  ścieków  w  

Imielinie,  ul.  Wandy 44D   

w ramach realizacji projektu: „Montaż ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków 

w Imielinie” 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

1) budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Imielinie  

polegająca na: 

➢ Zaprojektowaniu i uzgodnieniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi składnikami i włączeniem do instalacji elektrycznej, 

➢ Uzyskaniu pozwolenia na budowę, 

➢ Dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót 

budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej, 

➢ Wyrównaniu terenu na miejscu i wywóz odpadów  

➢ Wykonaniu przy oczyszczalni instalacji obejmujących współpracujący automatycznie 

system paneli fotowoltaicznych, falownik, niezbędną instalację elektryczną i 

zabezpieczenia oraz uziemienie, 

➢ Wypełnieniu otworów oraz odtworzeniu i naprawie części uszkodzonych wypraw 

(elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, 

➢ Wykonaniu ogrodzenia terenu  (panele z siatki stalowej, wysokość min. 2,5m), 

➢ Przeprowadzeniu prób całej instalacji oraz niezbędnych pomiarów, 
➢ Uzgodnienia  wycinki pod miejsce parkingowe 

➢ Zaprogramowaniu i uruchomieniu układu sterującego, 

➢ Przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej, 

➢ Opracowaniu instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej, 

➢ Przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowaniu 

ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej, 

➢ Przygotowaniu dla Zamawiającego i złożeniu w jego imieniu poprawnego 

zgłoszenia instalacji u właściwego OSD. 
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2. Tabela przedstawia wyszczególnienie elementów zestawu instalacji PV i ich liczby: 

 

lp. elementy ilość jedn. 

1 Moduł fotowoltaiczny 504¹ szt. 

2 Inwerter 30 i 20 KW 4 i 1 kpl. 

3 Konektor MC4 130 para 

4 KONSTRUKCJA MONTAŻOWA NA GRUNT 504¹ szt. 

5 Okablowanie DC AC z osprzętem 1 szt. 

6 Rozłączniki DC 14 szt. 

       ¹Jeżeli Wykonawca zaproponuje panele o wyższej mocy jednostkowej niż 290Wp należy przeliczyć    

         liczbę paneli w taki sposób by uzyskać co najmniej moc całej instalacji na poziomie 146,16kWp. 

 

3. Szczegółowy zakres prac został ujęty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym sporządzonym 
przez Biuro Doradcze ALTIMA s.c Małgorzata Grabowska i Paweł Syrek    ul. Żeliwna 38,  
40-599 Katowice  stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Tam gdzie w SIWZ, w tym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), został  wskazany 
znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów 
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one 
realizację robót w zgodzie z PFU oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych w niniejszej SIWZ w tym PFU. 

5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. 

6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

7. W przypadku wymaganego w PFU oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje 
oznakowania i certyfikaty równoważne. 

 

8. Ilekroć w PFU mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy 
przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

 
9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do 

wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty 
technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub 
normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę 
lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 

 
10. Wymagany okres gwarancji na wykonane prace projektowe liczony od daty podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag) wynosi 2 lata. Okres 
rękojmi na prace projektowe jest równy okresowy gwarancji. 

 

11. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz na zainstalowane urządzenia liczony 
od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego (bez uwag) – wynosi co najmniej: 

− Instalacje fotowoltaiczne na  potrzeby  Oczyszczalni  Ścieków  w  Imielinie,  ul. Wandy 
44D 
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➢ Panele fotowoltaiczne – 20 lat, 
➢ Inwerter - 10 lat, 

➢ Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 
 
       -     Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować                

             zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek: 

• obciążenia śniegiem, 

• gradobicia. 
 

Wymagany termin rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 
12.  Zamawiający wymaga, aby instalator systemów fotowoltaicznych posiadał stosowny 

certyfikat, o którym mowa w art. 139 ust. 2 lub art. 145 ustawy oze. 
 
 

13. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
71314100-3 Usługi elektryczne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312310-3 Ochrona odgromowa 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
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ROZDZIAŁ III. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do dnia 30.11.2022 r., w tym: 

 
a) Wykonanie prac projektowych: w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania 

umowy; 
b) Wykonanie robót budowlano-montażowych wraz ze spisaniem protokołu odbioru:  

w terminie do dnia 30.11.2022 r. 
 

2. Terminem wykonania robót budowlanych a zarazem terminem zakończenia wykonania 
przedmiotu zamówienia jest data spisania protokołu odbioru końcowego z wykonania 
zadania inwestycyjnego (bez uwag). 

 

 
ROZDZIAŁ IV. 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
  
1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 

ust. 1b ustawy. 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
 dotyczące: 

 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
wymagań. 

 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
 

W celu oceny spełnienia minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 550.000,00 zł. 

 

 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu   

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

                 wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz   

                 prawidłowo ukończył   co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu       

                 instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 150  kWp. 
 

 

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
osobą/osobami niezbędną/ymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. 
posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie tj. uprawnienia budowlane: 
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• do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

• do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

• do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

• do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń. 

 

 Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. 
 

Uwaga: 
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) i Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) 
lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie 
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na 
terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać 
będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. 

 

 
 

ROZDZIAŁ V. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako 
najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  
zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów 
(aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 

 

1)  w celu wykazania spełniania warunku Rozdziału IV ust. 2 pkt 2: 
 

➢ dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego. 

 

2) w celu wykazania spełniania warunku Rozdziału IV ust. 2 pkt 3 lit. a: 
 

➢ wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone. 

 
Uwaga : 
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty. 
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3)  w celu wykazania spełniania warunku Rozdziału IV ust. 2 pkt 3 lit. b: 
 

➢ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 
 

ROZDZIAŁ VI. 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 
1.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o 

 których mowa w rozdziale V SIWZ  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale V SIWZ, składane są w formie 
pisemnej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem z formularzem 
oferty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 
podpisem.  
 

2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 
poprzez  zamieszczenie  stosownej  informacji w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem : https://www.msk-
imielin.pl/ 

3. Osobami  uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Pan Stanisław Stolorz 
i Krzysztof Duży. 

 

 

ROZDZIAŁ VII.  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi:  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz    
z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ VIII. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 

stanowiącego Załącznik nr 1  do SIWZ . Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w 
formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym).

https://www.msk-imielin.pl/
https://www.msk-imielin.pl/


10 

 

 

 

 
1.1 Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną 

całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający 
ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 

4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku 
polskim. 

 
4.1. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy. 
4.2. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być 

również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
4.3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów 

za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie 
wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć 
w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

4.4. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

 
5. Zaleca  się,  aby  zapisane  strony  oferty,  wraz  z  dołączonymi  do  niej  dokumentami      i 

oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 
przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

 
6. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w 

zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
wykonawcy, dostarczone na adres:  

   Miejska Spółka Komunalna  ul. Imielińska 87 41-407  Imielin 
         oraz opisane w następujący sposób: 
 

 

 
 
 
 
 
 

Wykonawca 
 
…………………………….. 
……………………………. 
…………………………….. 

Miejska Spółka Komunalna  
Spółka z o. o. 

       ul. Imielińska 87 41-407  Imielin 

„Montaż ogniw fotowoltaicznych na Oczyszczalni Ścieków w Imielinie” 

Nie otwierać przed dniem 29.04.2022 r., godz. 1200 
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ROZDZIAŁ IX. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, INFORMACJA Z OTWARCIA 

OFERT 

 
1. Miejsce składania ofert: 

Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. 
41-407 Imielin 
Ul. Imielińska 87 
  Sekretariat . 

 

2. Termin składania ofert: 
do dnia 29.04.2022 r. do godz. 1200           
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala posiedzeń II piętro) Miejska 
Spółka Komunalna Sp. z o.o.  41-407 Imielin ul. imielińska 87 
 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

4. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę 
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych 
w ofercie. 

 

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. - może unieważnić 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 
 

ROZDZIAŁ X. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty netto plus obowiązujący podatek VAT w zł 

(PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu 
zamówienia.  
Cena oferty – jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 1  

      do SIWZ), którą należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do  
      dwóch miejsc po przecinku). 
2. Realizacja zamówienia jest objęta stawką podatku VAT obowiązującą w dniu wystawienia 

faktury końcowej. 

3. Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ oraz w szczególności program 
funkcjonalno-użytkowy. 

4. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

5. Cena ofertowa jest sumą cen netto plus obowiązujący podatek VAT  za wykonanie: 

1) dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Oczyszczalni Ścieków w Imielinie; 

2) robót budowlanych, obejmujących instalacje fotowoltaiczne dla potrzeb  Oczyszczalni 
Ścieków w Imielinie. 

 
6. Wszystkie ceny w ofercie są cenami  netto plus obowiązujący podatek VAT i należy je 

podawać w PLN z dokładnością  do grosza. 
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ROZDZIAŁ XI. 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem: 

 
a) cena ofertowa – 100 pkt 

 
 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 
kryteriów  otrzyma najwyższą punktację. 

 

 

ROZDZIAŁ XII. 

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 

 

ROZDZIAŁ XIII. 

AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 
 

ROZDZIAŁ XIV. 

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUM 

 
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

 

ROZDZIAŁ XV. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 12 KWIETNIA 2016 R. 

 
Zgodnie z art.. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 12 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych 

osobowych  informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. z 
siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 87,  41-407 Imielin, adres e-mail: msk@msk-imielin.pl 

mailto:msk@msk-imielin.pl
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2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
- na adres poczty elektronicznej: iodo@msk-imielin.pl 
- pisemnie na adres siedziby Administratora 

3. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) realizacji ustawowych i statutowych zadań Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Imielinie  i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa. 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Spółki, 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru 
Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Imielinie, Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych, w tym prawo do 
uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych, żądania usunięcia danych 
osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych oraz 
przenoszenia swoich danych. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w 
Imielinie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 Załączniki: 
- Załącznik nr 1 Formularz oferty; 

- Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

mailto:iodo@msk-imielin.pl

