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ZAMAWIAJĄCY: 

 

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Błogosławionej Jolenty 5, 62-200 Gniezno 

 

zaprasza do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, na 
 

Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ul. Błogosławionej Jolenty 5, 62-200 Gniezno 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz.1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości 

szacunkowej zamówienia poniższej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.  

Działając w trybie art. 217 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje informacje niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

09000000-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii  

09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09310000-5 – Elektryczność 

 

I. PODSTAWA PRAWNA ORAZ UZASADNIENIE FAKTYCZNE WYBORU TRYBU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ 

RĘKI 

 

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki: 

Zgodnie z art. 305 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp: 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą                 

z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 

wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów kreślonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE  

 
Zamawiającym jest:  Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji  

Adres:                   ul. Błogosławionej Jolenty 5, 62-200 Gniezno  

Telefon:   /61/ 4248600                                                                                 

REGON:    001007211 
NIP:   784-000-70-54 

Adres strony internetowej: www.gosir.gniezno.pl  

e-mail:   przetargi@gosir.gniezno.pl      

Nazwa Zamawiającego na ePUAP: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia: 

 https://miniportal.uzp.gov.pl/; www.bip.gosir.gniezno.pl  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: zakup i dostawę energii elektrycznej dla potrzeb 

Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie w planowanej ilości około: 1 569,515 MWh          

w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, dla punktów poboru określonych                    

w  załączniku nr 4 stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia. 

2. Podane ilości kWh oraz moc w załączniku nr 4 (punkty poboru energii elektrycznej) do zaproszenia są 

ilościami szacunkowymi. Wykonawca winien uwzględnić wahanie pobory energii na poziomie ok (+/-) 

20%. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załączniku 

nr 4), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od 

wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie 

ceny energii. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie rzeczywistego zużycia energii (wskazań 

układów pomiarowych) wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 

4. Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży, o której  mowa w art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) – 

zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”. 

5. Niniejsze zaproszenie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

http://www.gosir.gniezno.pl/
mailto:przetargi@gosir.gniezno.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.bip.gosir.gniezno.pl/
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6. Wykonawca zapewni sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi 

obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy – Prawo 

Energetyczne.  

7. Wykonawca musi posiadać aktualną umowę lub promesę lub oświadczenie o posiadaniu  zawarcia umowy 

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. ENEA Operator Sp. z o.o. umożliwiające sprzedaż energii 

elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego. 

9. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej zawarto w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia. 

10. Zamawiający w załączniku nr 3 do zaproszenia zawarł Istotne postanowienia umowy, których treść 

Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym. 

11. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca będzie wykonywał zamówienie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 

roku.  

 

V. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy 

stanowiącym Załącznik nr 3 do zaproszenia. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu 

na podstawie przepisów, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp – do potwierdzenia oświadczeniem do oferty – Załącznik nr 

1 do zaproszenia. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 

W ramach niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada: 

− aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

− aktualną umowę lub promesę lub oświadczenie o posiadaniu umowy z ENEA Operator         

Sp. z o.o., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

ENEA Operator Sp. z o.o. do punktów poboru Zamawiającego. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków. 
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2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych                          

z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku,          

o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia dołączają 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w zgodzie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do zaproszenia. 

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 

interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcie gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4. Zamawiający nie będzie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy nie będącego podmiotem 

udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

Wobec powyższego Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy, lub podmiotowych środków dowodowych dotyczących tego podwykonawcy. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. poprzedzającym, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1)   zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2)   sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3)    czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi 

winy. 

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
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wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, 

KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU 

 

1. Osoba przystępująca do negocjacji w imieniu Państwa firmy obowiązana będzie przesłać pełnomocnictwo 

lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – jeżeli w imieniu 

wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o 

których mowa w pkt 2) poniżej. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do osoby działającej w 

imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, do osoby 

działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy. 

Pełnomocnictwo winno być udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podmiotu 

udostępniającego zasoby oraz złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub elektronicznej kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

2. Nie później niż wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca obowiązany 

jest złożyć, aktualne na dzień złożenia, następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu, wykluczeniu i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg 

wzoru stanowiącego załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia. 

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba 

działająca w imieniu wykonawcy lub w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy, jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym, 

dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; 

3) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

− kopię aktualnie obowiązującej koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

− aktualne oświadczenie, umowę lub promesę lub o posiadaniu umowy z ENEA Operator              

Sp. z o.o. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

ENEA Operator Sp. z o.o. do punktów poboru Zamawiającego. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Informacje ogólne: 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 

a. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

b. ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka ePUAP: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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c. poczty elektronicznej: przetargi@gosir.gniezno.pl   

2) Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcą: Zamawiający wyznacza 

następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

a) do udzielania wyjaśnień w zakresie zaproszenia do negocjacji: Wojciech Krygier  

tel. 608-494-330 

b) do przeprowadzania negocjacji: Małgorzata Goleń tel. 691-229-409.  

 

IX. SPOSÓB ORAZ TERMIN PROWADZENIA NEGOCJACJI 

 

Negocjacje zostaną przeprowadzone w dniu 25.11.2022 r. godz. 12.00 z Wykonawcą w formie telefonicznej,       

a następnie ich treść zostanie potwierdzona przez Wykonawcę i Zamawiającego za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozdziale VIII. 

 

Negocjacje będą dotyczyły: 

a) Ceny za realizację zamówienia, 

b) Postanowień umowy, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu niniejszego postępowania. 

 

X. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy po przeprowadzeniu negocjacji, pod warunkiem, że 

Wykonawca złoży dokumenty wskazane w rozdziale VII niniejszego Zaproszenia. 

2. Zamawiający odrzuci uzgodnione warunki zamówienia, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 

1 ustawy Pzp. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

XI. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH 

 

1. 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) – zwanego dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że 

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, w tym wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego wykonawcy, 

będącego osobą fizyczną, osobą fizyczną skierowaną do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zwanych dalej „osobami fizycznymi”, jest 

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno; 

2) inspektorem ochrony danych w GOSiR jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii 

elektrycznej dla potrzeb Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2023 roku”. 

                   Nr sprawy OSR-DTiT-WL-1-2022  prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.  

mailto:przetargi@gosir.gniezno.pl
mailto:inspektor@bezpieczne-dane.eu
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3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po 

wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 

zamówienia i jego archiwizacji. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie 

udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 ustawy pzp. 

6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Niezależnie od postanowień pkt 6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych 

np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom 

zapewniającym niszczenie materiałów itp. 

9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma 

prawo: 

1)   dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym Zamawiający może żądać 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2)   do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z 

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, 

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; 

3)   do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

4)   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych określa ustawa Pzp. 
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12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

1)   prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 

2)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

3)   określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na 

fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

13. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 

prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. 

14. Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do 

obowiązków należą m. in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane 

te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie 

będzie miał zastosowana, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). 

15. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio pozyskał, 

chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

 
 

XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA: 

 

L.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania 

2.  Załącznik nr 2 

 

Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w 

postępowaniu 

3.  Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy 

4.  Załącznik nr 4 Punkty poboru energii elektrycznej 
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