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Starachowice, dn. 11.02.2021 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – KONKURS OFERT 

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji sieci teleinformatycznej na terenie Spółki Odlewnie Polskie S.A w 

Starachowicach wraz z robotami elektrycznymi, budowlanymi i towarzyszącymi" 

 

II. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (BENEFICJENTA)  

 

Nazwa: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE 

Adres: ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice 

NIP: 664-00-05-475 

REGON: 290639763 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji sieci teleinformatycznej na terenie Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A w 
Starachowicach wraz z robotami elektrycznymi, budowlanymi i towarzyszącymi" 

 
Minimalne wymagania techniczne:    

1. Prowadzone prace nie mogą zakłócić procesów produkcyjnych 

2. Przy wykonywaniu przejść instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego - wymagane jest 
zastosowanie uszczelnień pożarowych wykonanych w systemie Hilti lub Promastop 

3. Zamawiający wymaga przedstawienia oferty w dwóch wariantach, w zależności od wariantu sekcji 6 
Okablowanie skrętkowe (dot. Zestawienia materiałów i prac) 

3. Gwarancja na przedmiot zamówienia - minimum 24 miesiące 

W ramach Gwarancji Zamawiający oczekuje uwzględnienia w ofercie minimalnie następujących usług do realizacji 
- wsparcie telefoniczne, emaliowe, internetowe, zdalne 
- wykonywanie raportów serwisowych dla Zamawiającego,  
- co najmniej cztery wizyty u Zamawiającego w celu przeprowadzenia przeglądów zapobiegawczych - bezpłatnych,  
- czas reakcji na zgłoszenie od Zamawiającego nie dłuższy niż 24 godziny 
 
Zamawiający wymaga od Oferenta potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymagań 

4. Przy realizacji Przedmiotu zamówienia należy bezwzględnie zachowywać przepisy BHP i przeciwpożarowe. 

5. Prace należy wykonywać w zgodzie z obowiązującymi w Polsce warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami, przepisami ochrony środowiska oraz innymi przepisami branżowymi 

6. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży, nie może to być sprzęt z używany lub 
refabrykowany 
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7. Wszystkie wykonane połączenia krosowe muszą być opatrzone etykietami opisowymi  PTC40/30 Partex (na obu 
końcach) 

8. W kalkulacji oferty należy przewidzieć ewentualną pracę w dni wolne (sobota, niedziela) 

     

Zestawienie materiałów i prac 

     

     

1. Punkty dystrybucyjne 

Lp. Nazwa Nr kat. Ilość JM 

1. 

42U SZAFA Progress Server - 42U 800x1000 - drzwi przednie perf. 
75%, drzwi tylne dwuskrzydłowe perf. 75%, osłony boczne pełne - 
kolor szary RAL7035 P8142A2P75 2 szt 

2. 

SZAFA WISZĄCA DWUCZĘŚCIOWA TOP 18U, 600/600/860 
SZER./GŁ./WYS. MM., RAL 7035, DRZWI BLACHA/SZKŁO, STAŁE 
OSŁONY BOCZNE SWD18-600-TOP 5 szt 

3. 
SWK19-15U-60-DS-W SZAFA WISZĄCA JEDNOCZĘŚCIOWA 19” 
15U, 600/600 SZER./GŁ./WYS. MM. RAL 7035, DRZWI SZKŁO, IP54 SWK19-15U-60-DS-W 7 szt 

4. Dekiel z przepustami kablowymi   7 szt 

5. Zamek patentowy z kluczem do obudów metalowych typu RH   7 szt 

6. Montaż szafy stojącej   2 szt 

7. Montaż szafy wiszącej   12 szt 

8. Zabudowa szafy wiszącej   12 szt 

9. Przeniesienie wyposażenia istniejącej szafy do nowej szafy   5 kpl 

     

2. Trasy Kablowe - okablowanie światłowodowe 

Lp. Nazwa Nr kat. Ilość JM 

1. 
Instalacja trasy kablowej zewnętrznej - rurociąg kablowy 
(4xHDPE40) - układanie na głębokości 60cm z taśmą oznacznikową   170 mb 

2. 

Wykonanie przepustu pod drogą asfaltową (2xRura fi110) z 
montażem studni kablowej SK1 (dotyczy relacji światłowodowej 
Serwerownia - Radstar) z cięciem asfaltu i odtworzeniem 
nawierzchni   1 kpl 

3. Koryto stalowe KCJ 100H42/3 141010 1068 mb 

4. Pokrywa koryta PKL100/3 100610 1068 mb 

5. Zapinka do pokrywy koryta H42 - ZPNH42 145000 2137 szt 

6. Wspornik ścienno-sufitowy WSS100 720210 1068 szt 

7. 
Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka ząbkowana SGK M6x10 
(op.=100szt) 651041 21 op. 

8. Zacisk ZCS 752502 427 szt 

9. Rura HDPE odporna na UV 32/2,9   305 mb 

10. Uchwyt montażowy do rur HDPE32   153 szt 

11. Legrand - KI - Listwa kablowa KI 110/60 330150 153 m 

12. Legrand - KI - Przegroda separacyjna wysokość 60 610191 153 m 

13. Instalacja trasy kablowej (Prace)   1526 mb 
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14. 

Moduł do montażu gniazd elektryczno-logicznych: 
- kanał podparapetowy CLIDI 55x90mm do montażu osprzętu w 
systemie MOSAIC PN: 735800 (długość 50cm) 
- Zakończenie kanału CLIDI 55x90 - PN: 735803 (ilość 2 szt.)   200 kpl 

15. 
Zwyżka przegubowa wraz z transportem - konieczna do wykonania 
prac na wysokości   1 kpl 

     

3. Trasy Kablowe - okablowanie skrętkowe 

Lp. Nazwa Nr kat. Ilość JM 

1. 
Trasa kablowa IT w oparciu o Legrand 110/60 - prace wraz z 
materiałami   500 mb 

2. 
Trasa kablowa IT w oparciu o Legrand 60/40 prace wraz z 
materiałami   755 mb 

     

4. Okablowanie światłowodowe jednomodowe 24J os2 

Lp. Nazwa Nr kat. Ilość JM 

1. 
FIBRAIN ŚWIATŁOWÓD EXO-G0 SM 24*9/125 G.652D TUBA 3,2 
1500N LSOH EXO-G0-24-A-0LC32GYTT 3485 m 

2. 
FIBRAIN PRZEŁĄCZNICA TELESKOPOWA 1U 19" NIEWYPOSAŻONA 
255MM RAL7035 SZARA PST-A1-01 19 szt 

3. FIBRAIN PŁYTA CZOŁOWA 1U 24XSC DUPLEX RAL7035 FB2035 19 szt 

4. 
FIBRAIN ADAPTER SC/PC SM, DX, STANDARD, CERAMICZNA 
TULEJA, PLASTIKOWA OBUDOWA, FLANSZA, NIEBIESKI A101-SC-DX-1123 384 szt 

5. Zaślepki do płyty czołowej SCD   72 szt 

6. FIBRAIN PIGTAIL 2M SC/PC G652 0,9 ŻÓŁTY BUFFER GOLD G-SC-XX-S-002.0-P9-A-09-Y. 768 szt 

7. 
FIBRAIN KASETA SPAWÓW Z UCHWYTEM DLA 24 OSŁONEK 
TERMOKURCZLIWYCH SCM-A-24H 19 szt 

8. OSŁONKA SPAWU TERMOKURCZLIWA 45MM FB7442 768 szt 

9. SKRZYNIA ZAPASU KABLA LINIOWEGO 400MM Z ZAMKIEM SZB-A-40 19 szt 

10. 
FIBRAIN ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - Z ZAMYKANYMI 
PLASTIKOWYMI USZAMI CZARNY RAL9005 1U ORG-VP-1U-B-V2 38 szt 

11. Instalacja okablowania światłowodowego   3485 m 

12. 
Prace instalacyjne, montaż przełącznicy i zarobienie kabla 
światłowodowego.   19 szt. 

13. Montaż stelażu zapasu kabla wraz z nawinięciem zapasu   19 szt 

14. Spaw termiczny jednomodowy   768 szt. 

15. Pomiar toru jednomodowego   384 szt. 

     

5. Okablowanie światłowodowe wielomodowe 24G OM4 (połączenie pomiędzy serwerownią istniejącą i 
projektowaną zapasową) 

Lp. Nazwa Nr kat. Ilość JM 

1. LT-cable-outdoor-24-om4 R512400 157 mb 

2. 
FIBRAIN PRZEŁĄCZNICA TELESKOPOWA 1U 19" NIEWYPOSAŻONA 
255MM RAL7035 SZARA PST-A1-01 2 szt 

3. FIBRAIN PŁYTA CZOŁOWA 1U 24XSC DUPLEX RAL7035 FB2035 2 szt 

4. 
FIBRAIN ADAPTER SC/PC MM, DX, STANDARD, CERAMICZNA 
TULEJA, PLASTIKOWA OBUDOWA, FLANSZA, BEŻOWY A101-SC-DX-1153 24 szt 

5. FIBRAIN PIGTAIL 2M LC OM4 0,9 FIOLETOWY BUFFER GOLD G-LC-XX-S-002.0-P9-L-09-V 48 szt 
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6. Zaślepki do płyty czołowej SCD   24 szt 

7. Instalacja okablowania światłowodowego   157 m 

8. 
Prace instalacyjne, montaż przełącznicy i zarobienie kabla 
światłowodowego.   2 szt. 

9. Montaż stelażu zapasu kabla wraz z nawinięciem zapasu   1 szt 

10. Wykonanie spawu termicznego multimodowego   48 szt. 

11. Pomiar toru multimodowego   24 szt. 

     

6A. WARIANT A - Okablowanie Skrętkowe UTP Kat.6 (439xRJ45) 

Lp. Nazwa Nr kat. Ilość JM 

1. Fibrain - kabel instalacyjny kat. 6 U/UTP LSZH 500MHz  XQ100.106 29884 mb. 

2. FIBRAIN DATA PATCHPANEL CAT.6 UTP 24 PORTY XQ100.200 25 szt 

3. FIBRAIN DATA KEYSTONE CAT.6 UTP XQ100.400 878 szt 

4. 
FIBRAIN ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - Z ZAMYKANYMI 
PLASTIKOWYMI USZAMI CZARNY RAL9005 1U ORG-VP-1U-B-V2 74 szt 

5. Gniazdo mosaic 2xRJ45 keystone z przysłonami i polem opisowym   240 szt 

6. Ułożenie kabla skrętkowego (4x2)   29884 m 

7. Montaż i zarobienie gniazdka 1xRJ45   439 szt 

8. Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45    439 szt 

9. Próby i pomiary toru skrętkowego - 1tor   439 szt 

10. Zwyżka przegubowa - konieczna do wykonania prac na wysokości   1 kpl 

     

6B. WARIANT B -Okablowanie Skrętkowe  UTP Kat.6 w obiektach biurowych (153xRJ45) i FTP kat.6 w obiektach 
produkcyjnych (286xRJ45) 

Lp. Nazwa Nr kat. Ilość JM 

1. Fibrain - kabel instalacyjny kat. 6 U/UTP LSZH 500MHz  XQ100.106 10564 mb. 

2. FIBRAIN DATA PATCHPANEL CAT.6 UTP 24 PORTY XQ100.200 7 szt 

3. FIBRAIN DATA KEYSTONE CAT.6 UTP XQ100.400 306 szt 

4. 
FIBRAIN ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - Z ZAMYKANYMI 
PLASTIKOWYMI USZAMI CZARNY RAL9005 1U ORG-VP-1U-B-V2 21 szt 

5. FIBRAIN DATA KABEL KAT.6 F/UTP LSOH 500MB KOLOR NIEBIESKI XQ100.116 19320 m 

6. PRZEŁACZNICA HD, EKRANOWANA, NIEWYPOSAŻONA XPS00 18 szt 

7. 
UCHWYT DO PRZEŁACZNICY HD POD MODUŁU PRZYŁĄCZENIOWE 
6XRJ45/S, NIEWYPOSAŻONY XMS00 71 szt 

8. FIBRAIN DATA MODUŁ KAT. 6 EKRANOWANY, Z ADAPTEREM XQ210 286 szt 

9. Gniazdo mosaic 2xRJ45 keystone z przysłonami i polem opisowym   240 szt 

10. Ułożenie kabla skrętkowego (4x2)   29884 m 

11. Montaż i zarobienie gniazdka 1xRJ45   439 szt 

12. Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45    439 szt 

13. Próby i pomiary toru skrętkowego - 1 tor   439 szt 

14. Zwyżka przegubowa - konieczna do wykonania prac na wysokości   1 kpl 

     

7. Konfiguracja urządzeń sieciowych 

Lp. Nazwa Nr kat. Ilość JM 
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1. 

Konfiguracja istniejących urządzeń sieciowych (Konfiguracja Vlan, 
agregacja łączy, spaning tree (mrstp), routing(OSPF) pomiędzy 
podsieciami, Qos, konfiguracja snmp) - wg wymagań i wytycznych 
Zamawiającego   1 kpl 

     

8. Dokumentacja powykonawcza 

Lp. Nazwa Nr kat. Ilość JM 

1. 

Dokumentacja powykonawcza (w wersji papierowej i 
elektronicznej (CD) - edytowalnej) 
- lokalizacja szaf krosowych 
- schemat tras okablowania światłowodowego (format dwg i pdf) 
- pomiary okablowania światłowodowego 
- szczegółowy opis wszystkich torów światłowodowych - relacje 
- schematy wyposażenia punktów IDF 
- schematy tras kablowych IT (format dwg i pdf) 
- schemat lokalizacji punktów logicznych (format dwg i pdf) 
- pomiary dynamiczne okablowanie skrętkowego 
- certyfikacja okablowania światłowodowego i skrętkowego 
- schemat topologii sieciowej w formacie visio   1 kpl 

     

9. Materiały i prace dodatkowe 

Lp. Nazwa Nr kat. Ilość JM 

1. 
Wszystkie pozostałe materiały, prace i sprzęt - niezbędny do 
kompletnego wykonania zakresu zamówienia   1 kpl 

 

 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Kryterium 

Waga 

punktowa 

kryterium 

Sposób oceny kryterium 

Cena netto przedmiotu zamówienia 70 % (Cena najniższa / Cena badana) * 100 

punktów * 80% 

Udokumentowane referencje 10 % (Referencje wykonawstwa dla podobnej 

wielkości Zakładu) * 100 punktów *10% 

Okres gwarancji  na cały przedmiot 

zamówienia (w miesiącach) – nie 

krótszy niż 24 miesiące  

5 % (Okres gwarancji badany / Najdłuższy 

okres gwarancji) * 100 punktów * 5% 

Bezpłatna obsługa serwisowa nie 

krótsza niż 24 miesiące (*) 

10 % (Okres bezpłatnej obsługi serwisowej 

badany/Najdłuższy okres bezpłatnej 

obsługi serwisowej) *100 punktów *10% 

Okres gwarancji  na cały przedmiot 

zamówienia (w miesiącach) –  

dłuższy niż 24 miesiące  

5 % 
(Okres gwarancji badany / Najdłuższy 

okres gwarancji) * 100 punktów * 5% 

(*) W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający oczekuje uwzględnienia w ofercie minimalnie następujących 

usług do realizacji dla dwóch lat (dla trzech lat proporcjonalnie):  
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− wsparcie telefoniczne, emaliowe, internetowe, zdalne 

− wykonywanie raportów serwisowych dla Zamawiającego,  

− co najmniej cztery wizyty u Zamawiającego w celu przeprowadzenia przeglądów zapobiegawczych - 

bezpłatnych,  

− czas reakcji na zgłoszenie od Zamawiającego nie dłuższy niż 24 godziny.   

 

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT  

 

Oferty będą oceniane dwuetapowo: 

 

I. W pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna oferty – kompletność oferty, zgodność z 

wymaganiami technicznymi/funkcjonalnymi oraz pod kątem prawidłowości sposobu złożenia oferty. W 

przypadku niekompletności oferty Zamawiający wezwie wykonawcę do jej uzupełnienia. W przypadku 

stwierdzenia w ofercie braków nieusuwalnych i błędów nieusuniętych przez oferenta oferta zostanie 

odrzucona i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 

II. Oferty poprawne formalnie będą podlegały ocenie punktowej, pod kątem zakresu spełniania kryteriów 

oceniających. W postępowaniu przewidziano 3 kryteria oceniające: 

1. Cena  netto przedmiotu zamówienia – waga punktowa: 70% 

2. Udokumentowane referencje – waga punktowa: 10% 

3. Okres gwarancji  na cały przedmiot zamówienia (w miesiącach) – nie krótszy niż 24 miesiące 

lub dłuższy – waga punktowa: 10% 

4. Bezpłatna obsługa serwisowa nie krótsza niż 24 miesiące – waga punktowa: 10% 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 

największą łączną ocenę po weryfikacji wszystkich wyżej wymienionych kryteriów oceniających jak również 

przejdzie pozytywnie ocenę poprawności formalnej.  

 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia do 18 tygodni od dnia podpisania umowy  

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

 

a) Oferta składana jest na dowolnym formularzu ofertowym   

b) Oferta i wszystkie załączniki do oferty są składane w języku polskim i  powinny obejmować:  

• dowolny formularz ofertowy wraz z załącznikami, 

• kopię aktualnego dokumentu rejestrowego przedsiębiorcę  

• upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy  

o kopię pełnej technicznej specyfikacji (w języku polskim) oferowanej instalacji sieci 

teleinformatycznej  

o parametry techniczne wszystkich urządzeń, podzespołów i elementów wchodzących w skład 

instalacji informatycznej IT 
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o opis działania przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem przeglądów. 

 

c) Dokumentacja oferty musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy  

d) Podpisy osób upoważnionych składane na dokumentacji oferty muszą być czytelne.  

e) Koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi składający ofertę tj. Wykonawca.  

f) W przypadku posiadania dokumentacji oferty w języku obcym konieczne jest jej przetłumaczenie na język 

polski. Nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. W przypadku konieczności dokonania 

tłumaczenia na pierwszej stronie tłumaczonego dokumentu należy wskazać datę tłumaczenia oraz czytelny 

podpis osoby dokonującej tłumaczenia oraz jej stanowisko w firmie Wykonawcy – jeśli dotyczy. 

g) Dokumentacja oferty musi być parafowana na każdej stronie (w przypadku kopii dokumentów)  

h) Ofertę należy przesłać  pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej na adres siedziby 

Zamawiającego: ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice. 

w zamkniętej kopercie, zatytułowanej:  

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji informatycznej IT na terenie Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A 

w Starachowicach wraz z robotami elektrycznymi, budowlanymi i towarzyszącymi" 

 

Oferta, która nie będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz z innymi wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym zostanie automatycznie odrzucona. 

i) Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza  będą rozpatrywane podczas procesu oceny oferty. 

j) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

k) W toku badania poprawności i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. W przypadku niekompletności i/lub błędów w ofercie Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do uzupełnienia oferty i złożenia wyjaśnień. W trakcie trwania postępowania mogą być 

prowadzone negocjacje między Zamawiającym a Wykonawcą. 

l) Każdy Wykonawca może złożyć oferty w różnych wersjach materiałowych i wykonawczych 

 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: do 26.02.2021 r. do godz. 15:00. Za termin złożenia oferty uznaje 

się moment dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego kurierem, pocztą lub osobiście. Oferty złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane.  

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

X. INFORMACJE KOŃCOWE  

 

a) Zamawiający zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z wybranym Wykonawcą zamówienia prawa wglądu 

do dokumentów, w tym jego dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem.  

b) W sytuacji wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od wybranego Wykonawcy uniemożliwiających 

realizację zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu, w szczególności w zakresie terminu realizacji 

zamówienia, istnieje możliwość realizacji zamówienia z odstępstwami od złożonej oferty pod warunkiem 

spełnienia łącznie poniższych warunków: 

⎯ przedmiotowe zmiany nie wpływają negatywnie na funkcjonalność przedmiotu zamówienia i ostateczne 

parametry dostarczonych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, 

które pozostaną nie niższe niż wskazane w ofercie, 
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⎯ uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmian w przedmiocie zamówienia po 

uprzednim złożeniu do Zamawiającego wniosku w tym zakresie również w formie pisemnej, 

zawierającego uzasadnienie wprowadzenia zmian w sposobie lub terminie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

c) Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

d) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się w sprawach dotyczących zamówienia są: 

Pan Jakub Makowski 

tel. +48  41 275 86 93 

e-mail: jakub.makowski@odlewniepolskie.pl 

 

Pan Michał Migus 

tel. +48 41 275 86 99. 

e-mail: michal.migus@odlewniepolskie.pl  

 

 

e) Wykonawca będzie miał prawo do zatrudnienia podwykonawców na zasadach określonych w umowie, o ile w 

umowie przewidziano możliwość realizacji części lub całości przedmiotu zamówienia na zasadach 

podwykonawstwa. 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny. 

W takim przypadku wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.  

g) Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy zamówienia a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE, 27-200 Starachowice 

ul. inż. Władysława Rogowskiego 22,  

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@odlewniepolskie.pl, tel. 41 275 86 42,  

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę, 

montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego zestawu pomp cieplnych (2 szt.) - na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji umowy o dofinansowanie 

projektu, 

e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes 

realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania 

biznesowego), 

mailto:jakub.makowski@odlewniepolskie.pl
mailto:michal.migus@odlewniepolskie.pl
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f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, 

g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy. 

 

 


