
 
 

 Warszawa, dnia 17 czerwca 2021 r. 
 

OGŁOSZENIE 
 z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  

 
 

 
 
Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 
2) Wzór umowy  
3) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego 
działa  - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa  
zaprasza do złożenia oferty na: 
 
„Dostawę i ustawienie na terenie m.st. Warszawy 44 sztuk betonowych koszy ulicznych z deklem płaskim               
(z wkładem)” 
 
Zakres rzeczowy uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty jest określony                    
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
 
Termin realizacji zamówienia:   63 dni od dnia zawarcia umowy 
 

Kryterium oceny: cena – 100 %   

Termin składania ofert: do dnia   28.06.2021 r.  do godz.  12.00 

Oferty można składać: 
− drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zom.waw.pl 

− dopuszcza się możliwość złożenia oferty w sekretariacie Zarządu Oczyszczania Miasta,                                     
Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, pok. 303. 

Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający otrzyma ją w terminie składania ofert 
określonym w ogłoszeniu.  

Komórka organizacyjna Zarządu Oczyszczania Miasta realizująca zamówienie: 
 
Dział  Eksploatacji 
Osoba do kontaktu: 
Paweł Kozioł tel. : (22) 277-04-11  e-mail:  koziol@zom.waw.pl 

Informacje dodatkowe: 
1. Wykonawca musi złożyć wypełniony  formularz ofertowy. 
2. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert Zamawiający poinformuje na stronie internetowej Zarządu 

Oczyszczania Miasta, na której zostało zamieszczone ogłoszenie, o wyborze najkorzystniejszej oferty 
lub o unieważnieniu postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Ogłoszenia w każdym czasie (w tym po upływie 

terminu składania ofert) bez podawania przyczyn. 
7. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 



Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

                                                                    

FORMULARZ  OFERTOWY 
Wykonawca: ................................. ……………………………..………………………………………………………………….. 

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

Adres:……………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

REGON:……………………………….…..………NIP:……… ................................. …………….……………………….. 

tel. ………………………..………………..……. e-mail …………………………………………………………………………… 

 

W  odpowiedzi na OGŁOSZENIE w ramach prowadzonego postępowania z wyłączeniem stosowania 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę oraz ustawienie na terenie                              
m.st. Warszawy  44  sztuk  betonowych koszy ulicznych z deklem płaskim (z wkładem). 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę  

Lp. Rodzaj prac 
Cena jednostkowa  

bez VAT  
Liczba koszy 

Wartość  
prac bez VAT 

Stawka  
VAT 

Wartość  
prac z VAT 

(cena oferty) 

a. b. c. d. e. f.= d * e  g. h.=f * 1,23 

1. 

Dostawa oraz ustawienie 
kosza betonowego                                      
z deklem płaskim                  
(z wkładem) 

Cdp =   44  23%  

 
Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 
na warunkach określonych we wzorze umowy. 
 
 

 

 

 

 

................................................, ......................... 2021 r.                                      ........................................................................ 
                     (miejscowość)                                       (data)                                                                                                               (podpis uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy/wykonawcy) 



 

 

Załącznik nr  2  do ogłoszenia  

Wzór umowy    

 

Umowa o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł zawarta w dniu………………….2021 r. w Warszawie 

pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach którego 

działa jednostka budżetowa m.st. Warszawy - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 

Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 

m. st. Warszawy nr GP-0158/1295/08 z dnia 23.04.2008 r., przez: 

• Tadeusza Jaszczołta   - Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta, a 

………………. z siedzibą w ………………………. przy ……………………………. zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym dla ………… Wydział ……. KRS, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………….  

o kapitale zakładowym w wysokości ………… zł, NIP ………………, zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

• ………………..   - …………………………  

• ………………..  - …………………………  

  

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

na terenie m.st. Warszawy 44 sztuk betonowych koszy ulicznych z deklem płaskim w kolorze IGP 

591TU71386A10 (z wkładem). Kosze są finansowane ze środków finansowych Zamawiającego 

(15 koszy) oraz w ramach realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego pod nazwą: 

• 960 – 30 drzew i 30 ławek na Służewie – 10 koszy, 

• 349 – Nowe nasadzenia wzdłuż al. Wilanowskiej – 7 koszy, 

• 1297 – Nowy chodnik i drzewa wyciszające na granicy Ursynowa oraz Mokotowa – 5 koszy, 

• 98 – Posadzenie drzew i krzewów oraz ustawienie ławek, kosza i stojaka na rowery przy ulicy 

Popularnej 51 – 1 kosz,  

• 181 – Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny – 

2 kosze, 

• 1979 – Park kieszonkowy na tyłach przystanku Aspekt – 2 kosze, 

• 1733 – Zielona "mała" Radzymińska – 2 kosze. 

2. Projekt techniczny kosza stanowi załącznik nr 1 do umowy.  

 

 

§ 2 

[Czas obowiązywania] 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie 63 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Realizacja poszczególnych etapów prac nastąpi w następujących terminach: 

a)  Etap I – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,  

b) Etap II – w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, 

c) Etap III – w terminie 63 dni od dnia zawarcia umowy. 

Jeżeli termin zakończenia danego Etapu przypada w sobotę lub w dzień uznany ustawowo za wolny 

od pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest sobotą ani dniem wolnym od pracy. 

 

 

§ 3 

[Warunki wykonania umowy] 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć kosze spełniające wszystkie parametry określone w załączniku 

nr 1 do umowy. Zamawiający nie dopuszcza żadnych odstępstw i różnic w stosunku do parametrów 

kosza określonych w załączniku nr 1 do umowy. W przypadku wątpliwości Wykonawcy dotyczących 

sposobu wykonania kosza, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji 



z Zamawiającym, przedstawienia propozycji rozwiązania oraz uzyskania zgody Zamawiającego na 

zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru 

prac, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem kosza określonym 

w załączniku nr 1 do umowy, a wykonanym egzemplarzem kosza. 

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w trzech Etapach, w terminach określonych w § 2 ust. 2 

umowy: 

a) Etap I – obejmuje wykonanie jednego, kompletnego wzorcowego egzemplarza kosza  

o parametrach, kolorystyce oraz przy użyciu materiałów określonych w załączniku nr 1 do umowy, 

b) Etap II – obejmuje wykonanie wszystkich 44 sztuk koszy, 

c) Etap III – obejmuje ustawienie 44 sztuk koszy, odebranych przez Zamawiającego w ramach Etapu 

II,  w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy. 

4. Każdy z Etapów będzie podlegał odrębnemu odbiorowi. Odbiór koszy w ramach Etapu I i II odbędzie 

się na obszarze m. st. Warszawy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Odbiór Etapu III zostanie 

dokonany w miejscach ustawienia koszy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscach 

ustawienia koszy do zakończenia Etapu II na email wskazany w § 9 ust.2. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru danego Etapu z dwudniowym 

wyprzedzeniem. Zamawiający dokona odbioru Etapu lub zgłosi uwagi w terminie 2 dni (z wyłączeniem 

sobót oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy) od przystąpienia do obioru Etapu. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag do realizacji danego Etapu, Wykonawca usunie stwierdzone 

nieprawidłowości i wady oraz ponownie zgłosi gotowość do obioru Etapu, zgodnie z procedurą 

określoną w ust. 4. Termin realizacji danego Etapu oraz termin wykonania całości przedmiotu umowy 

nie ulega przedłużeniu w związku z koniecznością wykonania poprawek koszy.  

7. Prawidłowe wykonanie umowy zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru podpisanym 

przez Strony, będącym podstawą do wystawienia faktury VAT. 

 

 

§ 4 

[Wynagrodzenie. Termin zapłaty] 

1. Zamawiający określa, że za prawidłowe wykonanie prac zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie 

brutto nie wyższe niż: ………………… (słownie: złotych ………………… /100).  

2. Za dostawę i ustawienie 1 szt. kosza Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego  

w wysokości: 

CDP = ….,…. zł netto + 23% VAT tj. ….,…. zł brutto (słownie: złotych …………………… /100), gdzie  

CDP oznacza cenę za dostawę i ustawienie 1 szt. kosza betonowego z deklem płaskim. 

3. Wykonawca za prawidłowo wykonane i odebrane prace wystawi fakturę VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawnymi, w której wskaże: 

a) Nabywcę:  

Miasto Stołeczne Warszawa  

Plac Bankowy 3/5  

00-950 Warszawa  

NIP: 525-22-48-481 

b) Odbiorcę i płatnika:  

Zarząd Oczyszczania Miasta  

Al. Jerozolimskie 11/19  

00-508 Warszawa  

c) Numer oraz datę zawarcia umowy  

d) Numer rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi płatności z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 685 z późn. zm.) – w przypadku Wykonawcy będącego zarejestrowanym czynnym 

podatnikiem VAT 

oraz będzie zobowiązany dostarczyć je na adres:  

Zarząd Oczyszczania  Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa lub elektronicznie wyłącznie za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

4. Zamawiający nie będzie zobowiązany do odbioru faktury elektronicznej przesyłanej inną drogą niż za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz nieposiadającej numeru umowy 

nadanego przez Zamawiającego. 



5. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

6. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury papierowej lub od daty otrzymania przez Wykonawcę dokumentu 

UPO, w przypadku wystawienia prawidłowej faktury elektronicznej. Faktura powinna zawierać  ilość 

faktycznie dostarczonych i ustawionych koszy oraz cenę jednostkową za dostawę i ustawienie 1 szt. 

kosza określoną w ust.2. 

7.  Za termin zapłaty uznaje się obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8.  Cena jednostkowa określona w ust. 2 będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy  

i obejmuje całość wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy w tym 

wszystkie wydatki i nakłady /koszt transportu, sprzętu, itp./.  

9. W przypadku naliczenia kar umownych zgodnie z § 5 Wykonawca wyraża zgodę na ich wpłatę na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie księgowej w terminie 7 dni od daty jej 

otrzymania. 

 

 

§ 5 

[Kary umowne] 

1. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu 

określonego w  § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł 

(słownie: złotych trzysta, 00/100). 

2. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu prac w ramach Etapu I lub II, w stosunku do 

terminów określonych odpowiednio w § 2 ust. 2 lit. a) lub b), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 300 zł (słownie: złotych trzysta, 00/100). 

3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z etapów przedmiotu umowy przekroczy 14 dni 

Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni liczonego począwszy od 

15 dnia opóźnienia, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 

2000 zł (słownie: złotych dwa tysiące, 00/100). 

4. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania  

na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 

 

 

§ 6 

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy] 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich 

wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania prac objętych niniejszą umową.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac  

w tym dotyczące uszkodzeń lub zniszczeń mienia osobistego oraz pojazdów, terenów zieleni miejskiej 

(trawniki i zieleńce przyuliczne), budynków i wyposażenia posesji (ściany, mury, ławki, ogrodzenia, 

słupki, nawierzchnia, itp.).  

 

 

§ 7 

[Gwarancja] 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone i ustawione kosze zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do umowy.  

 

 

§ 8 

[Udostępnianie informacji publicznej 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną  

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

 

 

 

 

 



§ 9 

[Osoby odpowiedzialne za realizację umowy] 

1. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy jest 

Dział Eksploatacji. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i wyznaczoną do kontaktów 

z Wykonawcą jest: p. ………………, tel. ………………, e – mail: ...........@zom.waw.pl, fax: ………………. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy i wyznaczoną do kontaktów 

z Zamawiającym jest: p. ………….., tel. ………………, e – mail: …………………………  

 

 

§ 10 

[Postanowienia dodatkowe] 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Podpisane przez strony załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Prawa Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przez Wykonawcę przenoszone na osoby 

trzecie ani w całości ani w części bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

Dotyczy to w szczególności wierzytelności o zapłatę faktury. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 



 

 
Załącznik nr 1 

do wzoru umowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT TECHNICZNY KOSZA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający  Wykonawca 
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Warszawa 5.05.2019 
 
 
Opis modernizacji projektu betonowych koszy na śmieci dla Warszawy.    
 
Modernizacja istniejących koszy na śmieci ma na celu zmniejszenie problemu wyciągania 
śmieci przez ptaki oraz poprawę estetyki wyglądu wlotu kosza. 
Modernizacja dotyczyć może wszystkich nowych koszy instalowanych w mieście oraz 
renowacji starych. Propozycja projektowa została przygotowana w ten sposób, aby łatwo i w 
sposób technologiczny doposażyć istniejące kosze w płaskie daszki zmniejszające wloty do 
koszy. Projekt wykorzystuje ten wariant wkładu, który w opinii operatorów koszy jest 
najwygodniejszy. Są to wkłady opierające się rantem na górnej płaszczyźnie otoku kosza i 
wystające ponad jego powierzchnię o około 2 cm. 
 
W celu modernizacji zainstalowanych w mieście koszy poprzez dołożenie płaskiego 
dekla należy wykonać następujące czynności przygotowawcze: 
 
- mycie myjką ciśnieniową całości kosza 
- ewentualne uzupełnienie ubytków 
- wywiercenie i nagwintowanie trzech otworów pod śruby M6 trzymające zawias dekla  
- zabezpieczenie istniejącego otoku wykonanego z odlewu żeliwnego lub wyciętego z płyty 
stalowej farbą antykorozyjną w kolorze zbliżonym do IGP-DURA face 581TE 71386 A10 
- wymiana wkładu na nowy. Należy zastosować rodzaj wkładu z rantem opierającym się na 
górnej płaszczyźnie otoku kosza i wystającym ponad jego powierzchnię maksymalnie 2 cm. 
 
W przypadku konieczności zamówienia nowych koszy, wykonać je należy według 
następujących wskazań technicznych: 
                                     
Betonowy korpus wykonany powinien być z cementu CP42,5 wymieszanego w masie ze 
żwirem płukanym frakcji 2-5 mm oraz piaskiem. Powierzchnia zewnętrzna korpusu płukana 
w celu uzyskania jednolitej faktury kruszywa. 
 
Zwieńczenie w postaci pierścienia wykonane powinno być z żeliwa szarego klasy GG15 
lub z płyty stalowej ciętej laserem Zwieńczenie mocowane jest do betonu w płaszczyźnie 
poziomej przy pomocy 4 sworzni stalowych wklejonych trwale w otwory w betonie. Element 
żeliwny lub stalowy należy ocynkować ogniowo. 
 
Wkład na śmieci wykonany jest z blachy stalowej o grubości 1 mm, ocynkowanej. 
 
Elementy modernizujące kosz z płaskim deklem: 
 
Dodatkowy dekiel wykonany jest z blachy stalowej o grubości 8 mm ciętej laserem o średnicy 
570 mm. Średnica wewnętrznego otworu 180 mm. Do dekla należy od spodu przyspawać 
zawias wykonany z płaskownika o grubości 3 mm oraz 3 tuleje do przykręcenia gumowych 
odbojów. 
 
Wykończenie dekla - ocynk ogniowy, farba proszkowa w kolorze IGP-DURA face 581TE 
71386 A10. Zawias dekla należy przykręcić do otoka. 
 
 
   
 
 

Projektanci: 
Grzegorz Niwiński i Jerzy Porębski 















 

 
 

 

Załącznik nr 2 

do wzoru umowy 

 

 

 

 

GWARANCJA 

 
 

§ 1 

……………………., zwany dalej Wykonawcą, udziela gwarancji na dostarczone kosze betonowe z deklem 

płaskim na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7 

umowy. 

 

 

§ 2 

W wypadku ujawnienia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na 

swój koszt i ryzyko naprawy lub wymiany wadliwych koszy na nowe, pozbawione wad w terminie 

ustalonym każdorazowo między Zamawiającym, a Wykonawcą w oparciu o realny czas dostaw, jednak 

nie dłużej niż 2 miesiące od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

 

 

§ 3 

Wady, w tym uszkodzenia mechaniczne pokryw stalowych, uszkodzenia zawiasów, odbarwienia 

powierzchni, ogniska rdzy na powierzchniach wykonanych z blachy stalowej oraz inne rodzaje uszkodzeń 

mechanicznych, niewynikające z ingerencji zewnętrznej (np. akty wandalizmu), podlegają uwzględnieniu 

w ramach gwarancji. 

 

 

§4 

W przypadku wykonywania istotnych napraw dostarczonych koszy objętych niniejszą gwarancją lub ich 

wymiany, termin gwarancji będzie biegł na nowo od daty zakończenia prac lub dostaw wykonanych 

w ramach tej gwarancji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający  Wykonawca 

 

 



Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.)), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta 
         z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa. Z Administratorem można się 
 skontaktować poprzez adres e-mail: zom@zom.waw.pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można  się kontaktować  w sprawach 

dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@zom.waw.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora; 

3. Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania                          
o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy,  a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek 
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający                           
na Zarządzie Oczyszczania Miasta jako jednostce sektora finansów publicznych; 

4. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca                        
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 r, poz. 553 ze zm.); 

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych 
podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy; 

6. Przetwarzane dane osobowe  obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer 
CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję 
wpływającą do Zarządu Oczyszczania Miasta w celu udziału w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego; 

7. 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 Zarządu Oczyszczania Miasta. Dane osobowe                                          
są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 
 dostępu do swoich danych osobowych, 
 ich sprostowania, 
 ograniczenia ich przetwarzania, 
 przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 
 wniesienia sprzeciwu. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej; 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji; 

12. Jednocześnie Zarząd Oczyszczania Miasta przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym  postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 


