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Nr postępowania: ZP/2/2019 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
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PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE BADAŃ 

SPIROMETRYCZNYCH 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  

Kody CPV: 
85000000-9 
85100000-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze 

Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w 

warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG", w ramach Umowy o sfinansowanie nr 

1/385807/4/2018/NCBR z dnia 26.10.2018 r. zawartej na realizację projektu pt. "Zintegrowany system 

wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji". 
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1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 
 

1.1 Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w art.11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie na rzecz 

Zamawiającego dostawy urządzeń opisanych w punkcie 2 SIWZ.  

1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu 

oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do 

składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszcza się na 

stronie internetowe, a jeśli wpływa to na zmianę treści ogłoszenia to również w BZP. 

1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

1.5.1  „Zamawiający” – Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, 

1.5.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

1.5.3 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

1.5.4 „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

1.5.5 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 

szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ, 

1.5.6 ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 

Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

1.6 Dane Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy 
ul. Felicjanek 10/6,  
31-104 Kraków 
Konto bankowe: MBANK mBank Oddział Bankowości Detalicznej 
Nr konta bankowego: 70 1140 2004 0000 3902 7498 7745 
NIP: 676-247-21-66 
KRS: 0000491120 

Adres do korespondencji: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, ul. Felicjanek 10/6, 31-104 
Kraków 
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: lukasz.adamkiewicz@krakowskialarmsmogowy.pl 
Znak Postępowania: ZP/2/2019.  
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
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2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

2.1 Ogólny opis zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 10 690 badań spirometrycznych 
(przesiewowych) na grupie osób w wieku 10-13 lat w okresie styczeń – kwiecień 2020 roku w wybranych 10 
gminach lub ich obszarach na terenie Polski.  

Celem zadania uwzględniającego badania spirometryczne (przesiewowych) jest uzyskanie danych do analiz 
epidemiologicznych dla oceny długotrwałych skutków wpływu zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy 
oraz zmiany sezonowej wyników spirometrii w grupie badanej.  

Zadanie to jest częścią projektu “Zintegrowany system wsparcia polityk i programów ograniczenia niskiej 
emisji (ZONE)”. 

2.2 Szczegółowy opis zamówienia 

 

1. Zespół. Wykonawca zapewni odpowiedni zespół specjalistów uprawnionych do przeprowadzania badań 
spirometrycznych z doświadczeniem w prowadzeniu ich wśród dzieci, który przygotuje i przeprowadzi 
badania spirometryczne wśród wybranej grupy w kilku wybranych gminach na terenie Polski. 

2. Lokalizacja i terminy badań spirometrycznych. Zamawiający przyjął jako miejsca wykonania badań 
gminy lub ich obszary, które zostały wybrane przez konsorcjum projektu ZONE. Badania zostaną 
przeprowadzone w grupie dzieci wieku 10-13, co umożliwi przeprowadzenie pomiarów we współpracy z 
lokalnymi szkołami. Wybór konkretnych lokalizacji tj. placówek oświatowych zostanie przedstawiony 
Zamawiającemu. Natomiast harmonogram badań zostanie ustalony wraz Zamawiającym. Zakłada się, że 
badania w szkołach będą prowadzone w wyznaczonym przez dyrektora placówki pomieszczeniu w godzinach 
zajęć lekcyjnych, tj. godz. 8-16, od poniedziałku do piątku.  
 
Tabela 1. Planowana lista gmin, w których zostaną przeprowadzone badania spirometryczne 

LP. WOJEWÓDZTWO GMINA TYP GMINY 
SZACUNKOWA LICZBA DZIECI W 

WIEKU 10-13 LAT 

1 Łódzkie Opoczno miejsko-wiejska 1400 

2 Małopolskie Mszana Dolna wiejska 400 

3 Małopolskie Skawina miejsko-wiejska 650 

4 Małopolskie Nowy Targ miasto 940 

5 Małopolskie Skała miasto 940 

6 Mazowieckie Karczew  miasto 250 

7 Śląskie Ustroń miasto 1100 

8 Śląskie Zabrze aglomeracja 2500 

9 Mazowieckie Targówek, dzielnica Wa-wy aglomeracja 510 

10 Pomorskie Gdynia KONTROLNA 2000 

 
3. W przypadku niemożności przeprowadzenia badań w miejscu wskazanym przez Zamawiającego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy istnieje możliwość wybrania innej lokalizacji, po jej wcześniejszym uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

4. Koordynacja. Wykonawca po ustaleniu harmonogramu badań z lokalnymi szkołami i Zamawiającym będzie 
odpowiedzialny za działania koordynacyjne i logistyczne w ramach kwoty przeznaczonej na realizację 
zamówienia. 

5. Badania powinny zostać wykonane z wykorzystaniem znanych i aprobowanych przez środowiska naukowe 
i medyczne zaleceń dotyczących wykonywania badań spirometrycznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Chorób 
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Płuc. Badania muszą się charakteryzować klasą A, B i C wg. skali NLHEP (National Lung Health Education 
Program). Również miejsce do badań powinno być przygotowane zgodnie z wytycznymi PTChP. 

6. W celu zachowania porównywalności wyników spirometrii z I tury Wykonawca do badań będzie 
wykorzystywał  spirometr mobilny AioCare wraz z dedykowaną aplikacją. 

7. Badania będą przeprowadzone przez przeszkolony personel, który posiada wiedzę nt. metod technik badań 
spirometrycznych i pożądanych parametrów spirometrii u dzieci rekomendowanych przez Polskiego 
Towarzystwa Chorób Płuc. Grupy osób wykonujących badania powinny być stałe podczas serii badawczej w 
danym regionie/województwie. 
 
8. Dokumentacja badania - ankieta badawcza i zgoda na badanie. W ramach zadania, dla każdego badanego, 
zostanie przeprowadzona ankieta towarzysząca badaniu spirometrycznemu. Przygotowanie ankiety, jej 
dystrybucja w miejscach badań jest zadaniem Zleceniodawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
obligatoryjne zebranie ankiety od każdego badanego i oznaczenie (zakodowanie) jej tak, aby możliwe było 
połączenie wyniku badania spirometrycznego osoby z wypełnioną ankietą. Do ankiety będzie również 
dołączona zgoda rodziców badanego lub opiekuna prawnego na wykonanie badania. Te dwa dokumenty tj. 
ankieta i zgoda są ze sobą powiązane i oba muszą być przedstawione przez badanego przed przystąpieniem do 
badania oraz zebrane przez Wykonawcę, oznaczone i dołączone do wyniku pomiaru. Jednocześnie w celu 
połączenia wyniku badania dziecka w dwóch turach Wykonawca otrzyma od Zamawiającego listy dekodujące 
(imię i nazwisko dziecka, klasa i nr ID badania), dzięki czemu przypisze tym dzieciom badanym drugi raz ich 
numer badania z I tury.  

9.  System zapewnienia jakości. W celu zapewnienia jakości wykonania Zleceniodawca przeprowadzi kilka 
niezapowiedzianych kontroli przed przystąpieniem lub w trakcie wykonywania zadania. Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić grafik (harmonogram) badań z wyprzedzeniem minimum 7 dni. W ramach kontroli 
wykonania monitorowane będą następujące parametry: terminowość, dokumentacja badawcza, 
przestrzeganie standardów badań spirometrycznych. Jednocześnie Wykonawca we własnym zakresie będzie 
przeprowadzał merytoryczną kontrolę zespołów delegowanych do wykonania badań spirometrycznych. 

10. Wykonawca ma obowiązek przekazać do Zamawiającego dane zebrane przez zespoły specjalistów tj. 
surowe wyniki badań spirometrycznych i ankiety w trybie co 2 tygodnie w postaci elektronicznej (wyniki 
spirometrii) i papierowej (wypełnione ankiety).   

11. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej, 
chronienia jej i udostępniania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 
2069) - § 73 ust. 1, art. 78. uwzględniając zapisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

12. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje zamówienia w całym okresie 
obowiązywania Umowy nie może przekroczyć kwoty  267 250,00 zł brutto. Jest to maksymalna kwota, jaka 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zlecenia usług o wartości niższej niż ww. kwota maksymalna. 
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3 TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Zamówienie w terminie do 121 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

3.2 Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Zamówienia wynosić będzie 1000 zł. 

3.3 Miejscem wykonania Zamówienia są obszary wskazane w szczegółowym przedmiocie zamówienia, a 

dokładne lokalizacje będą ustalone między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie trwania badań.   

4 WARNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

4.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

4.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;   

4.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.  

4.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 

4.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art. 24 Ustawy. 

4.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

4.2.1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 ocena spełnienia warunków nastąpi na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 

punkcie 5.1 i 5.2. 

4.2.2. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 ocena spełnienia warunków szczegółowych 

nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których 

mowa w punkcie 5.3 i 5.4. 

4.2.3. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3. ocena spełnienia warunku nastąpi na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.5 i 

5.6. 

4.2.4. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.4. ocena spełnienia warunku nastąpi na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.7 i 

5.8. 

5 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4 
 

5.1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w punkcie 4.1.1. 
SIWZ każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające, że posiada 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 
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5.2. Jednocześnie dla wykazania spełniania warunku, o którym mowa w 4.1.1. SIWZ Wykonawca, którego 
oferta została najwyżej oceniona przedstawi, na wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia 
wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia: 
 

5.2.1. 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. 

5.3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w punkcie 4.1.2. 

SIWZ każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

Zamówienia. Wymagania minimalne w tym zakresie obejmują: 

- 5 lat doświadczenia w koordynowaniu badań spirometrycznych, 

- potwierdzona możliwość wykonania średnio 2 000 badań spirometrycznych tygodniowo,  

- wiedza nt. wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie,  

- wiedza z zakresu standardów diagnostyczny w alergologii i pulmonologii, 

- lekarz specjalista alergologii lub pulmonologii, 

- kwalifikacje personelu do prowadzenia badań spirometrycznych, w szczególności odbycie 

odpowiedniego szkolenia. 

5.4. Jednocześnie dla wykazania spełniania warunku, o którym mowa w 4.1.2. Wykonawca, którego oferta 

została najwyżej oceniona przedstawi, na wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia 

wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia:  

5.4.1.  Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie; 

5.4.2. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, iż Wykonawca 

spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem 

Zamówienia lub równoważne dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług, jeżeli 

Wykonawca nie może w terminie uzyskać wymaganego zaświadczenia. 

 
5.5. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w punkcie 4.1.3. 

SIWZ każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające, że znajduje się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.  
 

5.6. Jednocześnie dla wykazania spełniania warunku, o którym mowa w 4.1.3. SIWZ Wykonawca, którego 
oferta została najwyżej oceniona przedstawi, na wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia 
wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia: 

 
5.6.1. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 

przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu albo w przypadku 
Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty 
określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 
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5.6.2. Informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

5.6.3. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem 
zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. 
 

5.7. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w punkcie 4.1.4. 
SIWZ każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające, że nie podlega 
wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art. 24 Ustawy.  
 

5.8. Jednocześnie dla wykazania spełniania warunku, o którym mowa w 4.1.4. SIWZ Wykonawca, którego 
oferta została najwyżej oceniona przedstawi, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od dnia 
wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia: 

5.8.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

5.8.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert; 

5.8.3. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem 
terminu składania ofert; 

5.8.4. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności; 

5.8.5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

6  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, 

„Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

6.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w 

punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do 

Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

7 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest: 
Łukasz Adamkiewicz tel. 792468018, e-mail: lukasz.adamkiewicz@krakowskialarmsmogowy.pl 
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8 WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.  
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10  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

10.1  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować 

ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

10.2  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 

poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują 

się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 

ust. 4 Ustawy. 

10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, 

czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz 

zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta 

(dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny 

sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez 

konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do 

reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także 

obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

10.4 Na ofertę składają się następujące dokumenty. 

10.4.1 Oferta cenowa wraz z specyfikacją zaplecza technicznego (w szczególności: spirometry) i 

personalnego (wykwalifikowany personel) - oferta musi zawierać wszystkie wymagania 

przedstawione w opisie Zamówienia z pkt. 2.1 i 2.2. Podana cena musi obejmować koszty realizacji 

prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi być 

podana w złotych polskich i uwzględniać wszelkie podatki.  

10.4.2 Oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w 

postępowaniu, o których mowa w punkcie 4.2 SIWZ. 

10.4.3 Oświadczenia, w których Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od 

dnia, w którym upływa termin składania ofert.  

10.4.4 Oświadczenia zamieszczone w załączniku nr 2, 3, 4. 

10.4.5 Zaakceptowane podpisem Ogólne Warunki Umowy, o których mowa w pkt. 13 SIWZ. 

10.4.6 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie 

rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

(rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. Dz. U. Nr 71, poz. 645). 

10.5 W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum 

spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, 

potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W 

związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, 

o których mowa w punkcie 5.1.1 SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w 

punktach 5.1.2. oraz 5.1.3, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum. 
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10.6 Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  

10.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10.8 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki 

sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak 

stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości 

przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach 

określonych w Ustawie. 

10.9  Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 

wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:  

„OFERTA NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE BADAŃ 
SPIROMETRYCZNYCH. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.12.2019 DO GODZINY 

10:00.” 

10.10 Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej 

oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

10.11 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 

upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 

pisemnej. 

10.12 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 

10.9 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub 

„WYCOFANIE OFERTY”. 

11  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

11.1 Termin składania ofert upływa 19.12.2019 o godz. 09:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną 

zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

11.2  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:  

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy 
ul. Felicjanek 10/6,  
31-104 Kraków 
Znak zamówienia nr: ZP/2/2019 

11.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2019 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 

4.  
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12 OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

12.1 Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie kierować się na podstawie poniższych kryteriów: 

Lp Kryterium Liczba punktów (waga) 
1 Cena oferty brutto 100 % 

1) Sposób obliczania punktów za kryterium cena: 

Oferta punktowa oferty x = cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x znaczenie 
kryterium (1,0) 

 
12.2 Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów za powyższe kryteria (maksymalnie 100 
pkt.) 

12.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w 
oparciu o ustalone kryteria. 

12.4 Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

12.5 Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 
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13 OGÓLNE WARUNKI UMOWY  

13.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 

zostanie podpisana umowa. 

13.2 Wraz ze SIWZ Wykonawca otrzymał od Zamawiającego ogólne warunki umowy na wykonanie 

Zamówienia (dalej „Ogólne warunki umowy”).  

13.3 Ogólne warunki umowy zostały zamieszczone w postaci Załącznika nr 1. 

13.4 Do oferty należy załączyć: wydruk podpisanych Ogólnych warunków umowy, parafowany na każdej 

stronie przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na 

warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy.  

14  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

14.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 

14.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w Postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 

14.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

• określenia warunków udziału w postępowaniu; 

• wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

• odrzucenia oferty odwołującego; 

• opisu przedmiotu zamówienia; 

• wyboru najkorzystniejszej oferty. 

14.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

14.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

14.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

14.7 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. 
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14.8 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie dla 

tej czynności. 

14.9 Terminy odwołania reguluje Ustawa. 

  

15  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY 

15.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

terminie i miejscu zawarcia umowy. 

15.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. 

 

15.3 Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu (bez 

wcześniejszego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Ustawy. 

 

 
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:   

Załącznik nr 1 Ogólne warunki umowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 3 Oświadczenia Wykonawczy dotyczące spełnienia warunków udziału w Postępowaniu 

Załącznik nr 4 Klauzula RODO 
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Załącznik nr 1  

Ogólne warunki umowy  
 

                                                          
 

Ogólne warunki umowy 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 

 

Zawarta w Krakowie w dniu  ........  roku ................ pomiędzy: 

 

Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Felicjanek 10/6, 

wpisanym w KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, pod numerem KRS 

0000491120, o numerze NIP: 676-247-21-66 (zwanym dalej Zamawiającym), reprezentowanym 

przez Andrzeja Gułę (Prezesa Zarządu) i Ewę Lutomską (Zastępczynię Prezesa Zarządu), 

a 

…............................. z siedzibą …................................................, wpisanym do 

…................................................. KRS: …....................., NIP: …......................, REGON: 

…..................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana przez: …...................................  

 

Zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju ze Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i 

gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG", w 

ramach Umowy o sfinansowanie nr 1/385807/4/2018/NCBR z dnia 26.10.2018 r. zawartej na 

realizację projektu pt. "Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej 

emisji". 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie na koszt własny Wykonawcy 

badan spirometrycznych według specyfikacji zamówienia określonym w rozdziale nr 2 

niniejszego SIWZ. 

§ 2 

1. Termin realizacji umowy do 121 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy wolnego  

od wad w terminach wskazanych w § 2. 

3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy w terminie przewidziana jest kara w 

wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia. 

§ 3 
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za prawidłowość, terminowość  

i jakość wykonanej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu 

umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na profesjonalnym poziomie i 

przy najwyższej staranności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w wykonywanych pracach materiałów 

odpowiadających polskim normom, w tym w zakresie przestrzegania norm dotyczących 

ochrony środowiska. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania bezwzględnej poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy w trakcie jej realizacji, a także po 

jej zrealizowaniu, za wyjątkiem informacji, które zostały opublikowane lub udostępnione 

publicznie przez Zamawiającego 

§ 4 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie,  

w wysokości ............................ brutto (słownie: ............................................. zł /100) 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane po przedłożeniu rachunków wystawionych przez 

Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 

3.1 pierwsza rata, tj. 30% sumy wynagrodzenia (……….. zł) na wykonanie 3 207 wyników 

badań spirometrycznych w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy; 

3.2 druga rata, tj. 10% sumy wynagrodzenia (………. zł) w terminie 7 dni od daty odbioru 

4 276 wyników badań spirometrycznych;  

3.3 trzecia rata, tj. 10% sumy wynagrodzenia (………….. zł) w terminie 7 dni od daty 

odbioru 5 345 wyników badań spirometrycznych;  

3.4 czwarta rata, tj. 10% sumy wynagrodzenia (………….. zł) w terminie 7 dni od daty 

odbioru 6 414 wyników badań spirometrycznych;   

3.5 piąta rata, tj. 10% sumy wynagrodzenia (………… zł) w terminie 7 dni od daty odbioru 

7 483 wyników badań spirometrycznych;   

3.6 szósta rata, tj. 10% sumy wynagrodzenia (……………zł) w terminie 7 dni od daty 

odbioru 8 552 wyników badań spirometrycznych;   

3.7 siódma rata, tj. 10% sumy wynagrodzenia (……….. zł) w terminie 7 dni od daty 

odbioru 9 621 wyników badań spirometrycznych;   

3.8 ósma rata, tj. 10% sumy wynagrodzenia (………….zł) w terminie 7 dni od daty 

odbioru całości zamówienia (min. 10 690 wyników). 

Wynagrodzenie będzie wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w 

Rachunku do umowy. 

§ 5 

4 Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 

5 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 7 

6 Do rozpoznawania ewentualnych sporów właściwy jest sąd w Krakowie, według miejsca 

zawarcia umowy 

§ 8 

7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

                      ZAMAWIAJĄCY                                        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2  

Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 
 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Krakowski  

Alarm Smogowy 

ul. Felicjanek 10/6,  

31-104 Kraków  

 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego 

przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                      ………………………………………… 
                   (podpis) 
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* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                   ………………………………………… 

          (podpis)   

   

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                  ………………………………………… 

                (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                      ………………………………………… 

            (podpis) 
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Załącznik nr 3  

Oświadczenia Wykonawczy dotyczące spełnienia warunków udziału w 

Postępowaniu 
 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Krakowski  

Alarm Smogowy 

ul. Felicjanek 10/6,  

31-104 Kraków  

 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez 

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w SIWZ punkty 4. i 5.) 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                        ………………………………………… 

             (podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………….. 

..……………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                           ………………………………………… 

                    (podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                         ………………………………………… 

                (podpis) 
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Załącznik nr 4 

Klauzula RODO 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego 

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 Krakowski Alarm Smogowy, z siedzibą w Krakowie, przy 

ulicy Felicjanek 10/6; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w / Krakowski Alarm Smogowy, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy 

Felicjanek 10/6 jest Pan Damian Zięba  kontakt: damian.zieba@krakowskialarmsmogowy.pl*; 

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/2/2019 prowadzonym w trybie przetargu nie 

ograniczonego; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ 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 osobowych **; 

− 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, 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.  

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: 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. 
*** Wyjaśnienie: 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. 
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                         ………………………………………… 

                (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).a 

 

 


