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    Rawa Mazowiecka, 09.02.2022 r. 

L.dz. SP/486/2022      

 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

poprzedzających ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na realizację zadania 

pn.: ,,Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni 

odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki”, zwanego 

dalej „Zamówieniem”.  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka  

NIP: 835-156-76-30 

Regon: 100441327 

KRS: 0000296935 – Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego 

Telefon: +48 46 815 40 55; 46 814 24 24 

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://zgoaquarium.pl/, 

http://www.bip.zgoaquarium.pl/ 

E-mail: biuro@zgoaquarium.pl, odpady@zgoaquarium.pl 

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: przetargi@zgoaquarium.pl 

 

II. PODSTAWA PRAWNA  

Wstępne konsultacje rynkowe (dalej: Konsultacje) prowadzone są na 

podstawie art. 84-85 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) (dalej: Pzp) oraz 

zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych 

(dalej: Regulamin) stanowiącym Załącznik nr 1 do przedmiotowego 

Ogłoszenia o Konsultacjach (dalej: Ogłoszenie).  

 

III. CEL i PRZEDMIOT PROWADZENIA KONSULTACJI RYNKOWYCH  

1. Wstępne konsultacje rynkowe dotyczą inwestycji realizowanej w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w 

zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej 

zbiórki” w miejscowości Pukinin Nr 140 gm. Rawa Mazowiecka spełniającej 

wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) oraz przepisów prawa w 

tym zakresie. Przedmiotem zamówienia będzie w szczególności 

zaprojektowanie, dostawa i montaż kompletnej linii technologicznej do 

odzysku odpadów w procesie segregacji odpadów komunalnych, odpadów 

selektywnych z wykorzystaniem separatorów, a także prasowanie i 

belowanie odzyskanych surowców.  

2. Konsultacje przeprowadzane są  w celu pozyskania informacji w zakresie 

niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, swz oraz 

określenia warunków jakie powinna zawierać umowa oraz ewentualnie 

doradztwo w powyższym zakresie z zachowaniem zasad przejrzystości, 

uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników. 

3. Przedmiotem konsultacji mogą być w szczególności: 

a) Określenie założeń do realizacji przedsięwzięcia uwzględniającej zasady 

wyboru oferty najkorzystniejszej, w oparciu o ocenę realizacji jakości do 

ceny wykonania zadania i jego eksploatacji; 
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b) Zagadnienia techniczne, budowlane i prawne; 

c) Zagadnienia ekonomiczne, finansowe. 

4. Zamawiający planuje realizację zadania w dwóch etapach: 

Etap I - modernizacja części instalacji MBP do przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych - modernizacji obecnej instalacji MBP do 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o pow. 1476 m
2
, której 

wydajność docelowa musi wynosić 70.000,00 Mg/rok. Obecnie na instalacji 

przetwarzane są odpady komunalne, przemysłowe oraz selektywne. 

Aktualnie instalacja posiada wydajność 70.000,00 Mg/rok, przy założeniu 

pracy na 3 zmiany przez 250 dni w roku. 

Cel: Osiągnięcie wydajność instalacji: 70.000,00 Mg/rok dla odpadów 

komunalnych (20 – 22 Mg/h). W pierwszym etapie zakłada się 

zmodernizować obecną instalację w zakresie optymalizacji logistyki, 

doposażenia w sorter do wydzielenia frakcji kalorycznej (surowcowej) w 

celu rozdzielenia strumienia (kaloryczne/balast) oraz zwiększenia 

efektywności wybierania surowców (poprzez zmniejszenie ich ilości w 

kabinie sortowniczej). Zakłada się wymianę bądź dołożenie nowego sita, 

budowy strefy przyjęcia oraz stacji sprężarkowni. 

Etap II- rozbudowa zakładu o nową sortownię odpadów do przetwarzania 

odpadów z selektywnej zbiórki z możliwością przetwarzania wybranych 

frakcji (lub nadsitówki) z odpadów zmieszanych. 

Cel: Osiągnięcie wydajności dla odpadów z selektywnej zbiórki w ilości 

8.000,00-10.000,00 Mg na rok i ok. 10.000,00 Mg odpadów kalorycznych 

(surowcowych) wybranych z odpadów zmieszanych. Wymagana wydajność 

w systemie dwuzmianowym 5,50-6,00 Mg/h. Odpady z selektywnej zbiórki 

przetwarzane byłyby na jednej zmianie, a odpady surowcowe wybrane ze 

zmieszanych odpadów na drugiej zmianie. W drugim etapie wybudowanie 

sortowni odpadów z selektywnej zbiórki oraz frakcji kalorycznej 

(surowcowej) wybranej z odpadów zmieszanych o pow. ok. 30/90 m. 

Końcowym etapem będzie połączenie funkcjonalne obu instalacji tj. z I i II 

etapu. 

Celem realizacji zamówienia będzie:  

- wyodrębnienie surowców wtórnych tj. karton, makulaturę zmieszaną, 

tworzywa sztuczne w rozbiciu na pet transparent, pet niebieski, pet zielony, 

opakowania PP, PE, HDPE, PS, folię PE bezbarwną i mix, opakowania 

wielomateriałowe, metale, żelazne  i nieżelazne nadające się do recyklingu. 

- wyodrębnienie frakcji balastowej. 

- wydzielenie frakcji kalorycznej. 

- układ prasowania frakcji surowcowych przeznaczonych do recyklingu 

wewnątrz hali sortowni. 

5. Przedmiot i zakres zamówienia  

W zakres zadania wchodzi: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej technologicznej oraz 

wykonawczej instalacji do sortowania odpadów; 

2) Kompletacja, dostawa i montaż w hali sortowni odpadów kompletnej linii 

technologicznej sortowni;  

3) Szkolenie personelu zamawiającego;  

4) Rozruch instalacji (próby końcowe);  

5) Wymagane przez producenta przeglądy serwisowe w okresie gwarancji 

bez kosztów części zużywających się i materiałów eksploatacyjnych podczas 

eksploatacji;  

6) Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem 
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 zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia; 

7) Założenia budowlane dotyczące rozbudowy obecnej hali technologicznej, 

w tym określenie parametrów posadzki, określenie usytuowania muru 

oporowego w celu zaprojektowania fundamentów; określenie warunków 

jakie musi spełniać powierzchnia na której będzie stało sito i inne założenia 

niezbędne do przygotowania obiektu hali do eksploatacji opisane w 

załączniku nr 3; 

8) Założenia budowlane do rozbudowy nowej hali opisane w załączniku nr 3. 

6. Wykonawca przygotuje wszelkie konieczne dokumenty, w tym 

dokumenty wykonawcy, niezbędne do uzyskania lub zmiany pozwolenia 

zintegrowanego dla Zakładu, jak również, o ile będzie to wymagane, będzie 

uczestniczył w procedurze uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego poprzez 

udzielanie wyjaśnień, uzupełnień, zmian oraz wszelkich innych czynności 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego w terminie 

wyznaczonym przez Inżyniera kontraktu, a wynikającym z czynności organu 

uprawionego do wydania pozwolenia zintegrowanego. Dokumenty te 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 

uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu.  

 
IV.WARUNKI UDZIAŁU W KONSULTACJACH  

1. W Konsultacjach mogą wziąć udział potencjalni uczestnicy, którzy 

spełniają następujące warunki udziału w Konsultacjach:  

a) posiadają wiedzę i doświadczenie w zaprojektowaniu i wybudowaniu 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ciągu ostatnich pięciu lat 

co najmniej jednej sortowni odpadów do przetwarzania odpadów z 

selektywnej zbiórki o nominalnej mocy przerobowej ponad 20.000,00 

Mg/rok, potwierdzone stosownymi referencjami lub innymi dokumentami; 

i/lub 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zaprojektowaniu i przebudowaniu 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ciągu ostatnich pięciu lat 

co najmniej jednej sortowni odpadów do przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych o nominalnej mocy przerobowej min. 70.000,00 

Mg/rok, potwierdzone stosownymi referencjami lub innymi dokumentami. 
 

V.TERMIN PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI 

RYNKOWYCH 

1. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzane będą w terminie od 

09.02.2022 r. do 17.02.2022 r. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wstępnych 

konsultacji rynkowych, w przypadku, gdy cele określone w przedmiocie 

Konsultacji nie zostaną osiągnięte. 

3. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty 

uczestniczące we wstępnych konsultacja rynkowych. 

 

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH 

RYNKOWYCH  

1. Potencjalni Uczestnicy zainteresowani udziałem w Konsultacjach 

spełniający wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, składają 

Zgłoszenie do udziału w Konsultacjach stanowiące Załącznik nr 2 do 

niniejszego Ogłoszenia (dalej: Zgłoszenie). 

2. Każdy potencjalny Uczestnik może złożyć tylko jedno Zgłoszenie w 

Konsultacjach. 
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3. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres przetargi@zgoaquarium.pl, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania 

podmiotu. 
UWAGA: Korespondencja musi mieć dopisek „Wstępne Konsultacje 

Rynkowe – „Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie 

sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki”.  

4. Termin składania Zgłoszeń - do dnia 17.02.2022 r. do godziny 15.00. 

5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu Zgłoszenia do 

Zamawiającego.  

6. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Konsultacji potencjalnego 

Uczestnika, który złoży zgłoszenie po wyznaczonym terminie.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w 

konsultacjach do 5 podmiotów. Decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń 

udziału w konsultacjach. Zamawiający może ale nie musi skorzystać z 

powyższego prawa. 

8. Do Zgłoszenia należy załączyć:  

a) Odpis lub informację z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

Uwaga: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia procedury. 
b)  pełnomocnictwo potencjalnego Uczestnika do złożenia Zgłoszenia lub 

złożenia Zgłoszenia i udziału w Konsultacjach wraz z dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa (jeśli 

umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego 

rejestru).  

Uwaga: Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku pełnomocnictwa 

złożonego w innym języku niż język polski winno być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

c) Referencje lub inne dokumenty potwierdzające warunek udziału w 

Konsultacjach,  winny być złożone  w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotu. W przypadku referencji lub innych dokumentów 

złożonych w innym języku niż język polski winny być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez 

potencjalnego Uczestnika, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

niezbędnych wyjaśnień i/lub uzupełnień dotyczących przedmiotowych 

dokumentów.  
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10. W przypadku nie złożenia przez potencjalnego Uczestnika wymaganych 

wraz ze Zgłoszeniem dokumentów, zamawiający może wezwać 

potencjalnego Uczestnika do ich uzupełnienia. 

 

VII. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI RYNKOWYCH:  

1. Wstępne konsultacje prowadzone są na podstawie art. 84-85 Pzp oraz 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji i równego traktowania potencjalnych Uczestników oraz zgodnie 

z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.  

2. Niniejsze Ogłoszenie stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w 

Konsultacjach.  

3. Konsultacje zostają wszczęte z dniem zamieszczenia Ogłoszenia na 

stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.zgoaquarium.pl/ 

4. Potencjalni Uczestnicy zainteresowani wzięciem udziału w Konsultacjach 

winni złożyć Zgłoszenie wraz z dokumentami wymaganym w niniejszym 

Ogłoszeniu tj. w dziale VI pkt 8.  

5. Zamawiający zaprosi do udziału w Konsultacjach zainteresowanych 

potencjalnych Uczestników, którzy spełniają warunki udziału w 

Konsultacjach i złożą wszystkie wymagane w Ogłoszeniu dokumenty (Dział 

VI pkt 8).  

6. O zakwalifikowaniu się do udziału w Konsultacjach Zamawiający 

poinformuje potencjalnych Uczestników poprzez wysłanie zaproszenia do 

wzięcia udziału w Konsultacjach, wyznaczając miejsce, datę i godzinę 

przeprowadzenia Konsultacji.  

7. Szczegółowe zagadnienia związane z przeprowadzeniem Konsultacji wraz 

z niezbędną do przeprowadzenia Konsultacji dokumentacją, jaką posiada 

Zamawiający zostaną przekazane tym potencjalnym Uczestnikom, którzy 

odpowiedzą na niniejsze Ogłoszenie, składając Zgłoszenie oraz zostaną 

zaproszeni do wzięcia udziału w Konsultacjach.  

8. Zaproszenie do wzięcia udziału w Konsultacjach zostanie wysłane na 

adres e-mailowy podany w Zgłoszeniu, przy czym zaproszenie będzie 

wysłane w terminie nie krótszym niż trzy dni robocze przed datą 

wyznaczonego spotkania.  

9. Konsultacje mogą przybrać w szczególności formę:  

a) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;  

b) spotkania indywidualnego z poszczególnymi Uczestnikami (w Zakładzie 

ZGO Pukinin nr 140 lub zdalnie – przy użyciu aplikacji Teams), z 

zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.  

10. Zamawiający może również zadecydować o prowadzeniu Konsultacji z 

wykorzystaniem wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji.  

11. Informacje związane z prowadzeniem Konsultacji mogą być 

przekazywane w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

12. Z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, w związku z 

obowiązującym w Polsce stanem epidemii, mając na uwadze dobro i 

bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w Konsultacjach, 

Konsultacje z każdym Uczestnikiem mogą zostać przeprowadzone poprzez 

Teams. Nie wyklucza to możliwości przeprowadzenia spotkania 

bezpośredniego i rozmowy z Uczestnikiem.  

13. W przypadku realizacji Konsultacji w trybie zdalnym w celu 

przeprowadzenia Konsultacji Uczestnik winien pobrać aplikację Teams. 

Adres do pobrania aplikacji Teams: https://www.microsoft.com/pl-

pl/microsoft-teams/downloadapp Link i hasło zostanie  
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wygenerowane indywidualnie dla każdego Uczestnika i przekazane w 

zaproszeniu do Konsultacji.  

14. W przypadku problemów technicznych Zamawiającego lub Uczestnika, 

Konsultacje zostaną przeprowadzone telefonicznie.  

15. Termin spotkania może zostać zmieniony jedynie po wyrażeniu zgody 

przez obie strony z zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego terminu nie 

spowoduje znaczącego wydłużenia procedury związanej z przeprowadzeniem 

Konsultacji. 

16. Ze strony Zamawiającego Konsultacje prowadzone będą przez powołany 

do tego celu zespół osób. 

17. Zamawiający dopuszcza etapowe prowadzenie konsultacji tj. możliwość 

kilkukrotnego zapraszania podmiotów. 

18. Za udział w Konsultacjach Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia ani 

nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w 

Konsultacjach.  

19. Konsultacje będą prowadzone w języku polskim. Do dokumentów 

przedstawianych w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na 

język polski podpisane przez osobę reprezentującą Uczestnika Konsultacji. 

20. Dokumentowanie omawianych zagadnień odbywać się będzie w formie 

zapisu elektronicznego w formacie dokumentu MsWord (*.doc, *.docx) 

względnie Adobe Aprobat (*.PDF);  

21. Prowadzone Konsultacje mają charakter jawny. Zamawiający nie ujawni 

w toku Konsultacji ani po jego zakończeniu informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 r., 

poz. 1913), jeżeli Uczestnik nie później niż wraz z przekazaniem informacji 

Zamawiającemu zastrzegł, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym podmiotom.  

22. Poprzez udział w Konsultacjach Uczestnicy udzielają bezwarunkowej 

zgody na wykorzystanie przekazanych danych i informacji oraz utworów 

stanowiących przedmiot praw autorskich przekazywanych w trakcie 

niniejszych Konsultacji na potrzeby Zamówienia do przygotowania SWZ, 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i 

określenia niezbędnych warunków umowy. 

23. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w konsultacjach, nie później niż 

przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie 

wskazane informacje nie mogą być udostępnione innym podmiotom. 

24. Zamawiający w każdym czasie może zakończyć Konsultacje bez 

podawania przyczyny. Wszelkie koszty udziału w Konsultacjach, w tym 

koszty przygotowania Zgłoszenia, udziału w Konsultacjach itp. Uczestnicy 

ponoszą we własnym zakresie i na wyłączne własne ryzyko.  

25. Ogłoszenie o Konsultacjach nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w 

rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.  

26. Z przebiegu Konsultacji z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi 

pisemny protokół.  

27. Informacja nt. zakończenia konsultacji i jego wyniki będą umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.zgoaquarium.pl/.  

28. Przeprowadzenie konsultacji nie zobowiązuje Zmawiającego do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego dotyczą konsultacje. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Konsultacji należy 

kierować na adres e-mail. przetargi@zgoaquarium.pl,  

2. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego 

kontaktowania się z potencjalnymi Uczestnikami jest: Łukasz Wasilewski 

tel. 46 8142424. 
3. Szczegółowe zasady prowadzenia Konsultacji zostały określone w 

Regulaminie, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie 

Zgłoszenia przez potencjalnego Uczestnika oznacza akceptację treści 

Ogłoszenia oraz Regulaminu.  

 

IX. DANE OSOBOWE (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 

str. 1) - dalej RODO informujemy: 

1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych 

jest  ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa 

Mazowiecka,  NIP: 8351567630 REGON: 100441327 KRS: 0000296935, 

zwany dalej: „Administratorem”. 

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  lub 

telefonując pod numer: AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46- 815-40-55  

lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46 - 814-24-24. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla 

prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być 

przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa 

cywilnego, jeśli takie się pojawią. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie 

związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana 

danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje 

niemożliwością zawarcia umowy. 

6. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek 

prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować 

np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na 

Pani/Pana rzecz. 

7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest 

Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed 

zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest  

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego 

jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn.  

przetwarzanie  jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie  
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uzasadnionych interesów Administratora - do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń). 

8. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas 

informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania 

danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, który pozwala przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli  osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w tym celu. 

9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym 

mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na 

rzecz  Administratora usługi księgowe, prawne. 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas 

związania stron umową, a także później tj. do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z 

realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

11. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

12. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których 

Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 

13. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez 

Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie 

podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania*. 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania 

danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do 

oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności 

do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej 

sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
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Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Regulamin przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji 

Rynkowych. 

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach 

Rynkowych. 

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis planowanego wyposażenia sortowni. 

Załącznik nr 4 – Rysunki: 

A-01 – Plac technologiczny 

A-02 – Przekrój poprzeczny 

A-03 – Elewacja szczytowa 

A-04 – Elewacja podłużna 

A-05 – Inwentaryzacja linii sortowniczej 

Załącznik nr 5 – Plan terenu pod rozbudowę. 

Załącznik nr 6 – Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń będących w 

posiadaniu Zamawiającego. 

 

 

 


