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Załącznik nr 1  do SIWZ  

 

Ja/my niżej podpisany/i  

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

działając w imieniu i na rzecz:  

Nazwa wykonawcy............................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................ 

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

Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: ………………………………………………………………….. 

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

 

 

Gmina Mielec 
Ul. Głowackiego 5 

39-300 Mielec 
 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia p/n; 

Przebudowa drogi gminnej nr 103 420 w miejscowości Książnice w zakresie 

budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy 

zjazdów oraz przebudowy odwodnienia 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:  

 

netto .....................................zł (słownie: …………………………………………..……………………….) 

 

w tym ........... %VAT tj. ……………….…..zł (słownie: ……………………………….………………………….) 

 

brutto ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………………..…………………………….) 

 

Oświadczam, że oferowana długość okresu gwarancji wynosi ………………………… miesięcy .  

 
2. Oświadczam/my, ze jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ tj. 30 

dni licząc od terminu składania ofert. 

 

3. Oświadczam/my, ze przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 

wskazanym w SIWZ. 

 

4. Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

 

5. Oświadczam/my, iż podwykonawcom zamierzam/my powierzyć wykonanie 

następujących części zamówienia : …………………………………………………..……………………* 

Nazwy firm podwykonawców..........................................................................* 
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6. Oświadczam/my, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ……… 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *.  

 

 

W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie spełnione przesłanki, o 

których mowa w ww. ustawie. 

 

7. Oświadczam/my, że „Wzór umowy" oraz ewentualne jego zmiany zostały przez nas 

zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

8. Wadium zostało przez Nas wniesione w wymaganym terminie w formie:  

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

 

9. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru Naszej oferty do zawarcia umowy  w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego oraz wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej brutto, 

w formie: ................................................................................................. 

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.  

      14  RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub   

      pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w   

      niniejszym   postępowaniu.* 

 

 
 
* Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników 
Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić, skreślić, usunąć lub wpisać nie dotyczy.   
 
 

 

 

 

..............................................                     …………………………………………………………….. 
        (miejscowość, data)                                                        (podpis i pieczęć osób umocowanych do reprezentowania  

                                                                                         wykonawcy i składania oświadczeń woli ) 

 

 

 

 
Art. 297 §1 KODEKS KARNY: ”Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) przekłada podrobiony, 

poświadczający nieprawdę  albo nierzetelny dokument albo nierzetelnie, pisemne oświadczenie dotyczące 

okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5”. 

art. 305 §1 KODEKS KARNY: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg 

publiczny albo wchodzi  w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub 

instytucji, na rzecz które przetarg jest dokonywany podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………

………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 

 
Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn: 

 Przebudowa drogi gminnej nr 103 420 w miejscowości Książnice w zakresie 

budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy 

zjazdów oraz przebudowy odwodnienia 

prowadzonego przez  Gminę Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec , oświadczam, 

co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w     ………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 

warunki udziału w postępowaniu). 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Przebudowa drogi gminnej nr 103 420  w miejscowości Książnice w zakresie 

budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy 

zjazdów oraz przebudowy odwodnienia” 

 

, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

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

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

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

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

             ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres,                   

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu                

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

                 ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

 

 

        

                 ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

................................... 

    (nazwa i adres Wykonawcy) 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

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

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.). 

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (NI) 

_______________________________________________________________________ 

 

działając w imieniu i na rzecz 

_______________________________________________________________________ 

    (pełna nazwa wykonawcy) 

_______________________________________________________________________ 

 (adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

Przebudowa drogi gminnej nr 103 420  w miejscowości Książnice w zakresie 

budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy 

zjazdów oraz przebudowy odwodnienia 

prowadzonego przez Gminę Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 

 

1) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

2) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć do oferty): 

- ________________________________________________ 

- ________________________________________________ 

 potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w przedmiotowym postępowaniu 

 

........................................, dnia: ................................    

                                                                                                  

........................................................ 

 (podpis i pieczęć imienna osoby 

uprawnionej) 

______________________________ 

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2). 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

................................... 

    (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 103 420               
w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji 
szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia prowadzonego 

przez  Gminę Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w celu potwierdzenia 

spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej , poniżej 

przekładamy wykaz robót budowlanych:  

     

1) P

o

z

. 

Rodzaj  

(przedmiot i zakres) 

 oraz miejsce wykonanych 

robót 

Całkowita 

wartość 

wykonanych 

robót  

(zł brutto) 

Okres realizacji 

robót 

(dd/mm/rrrr) 

Podmiot, na 

rzecz 

którego 

roboty 

zostały 

wykonane 
od  do 

1 2 3 4 5 6 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli robót 

budowlanych. 

 

UWAGA: 

W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach 

technicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany 

jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz 

dokumenty, o których mowa w  ust.3 rozdziału V SIWZ  

 

........................................, dnia: ................................    

                                                                                                  

........................................................ 

                                                              (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

................................... 

    (nazwa i adres Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 103 420               

w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji 

szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia 

prowadzonego przez  Gminę Mielec  ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w celu 

potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej , 

poniżej przekładamy wykaz osób:   

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności   

Nazwisko                  

i imię 

Kwalifikacje 

zawodowe 
Doświadczenie  

Podstawa 

dysponowani

a 

2 3 4 5 6 

Kierownik budowy 
posiadający 
uprawnienia 

budowlane do 
kierowania robotami                    

w specjalności  
budowlanej 

 

Posiada uprawnienia 
budowlane do 

kierowania robotami                                     
w specjalności 

sanitarnej 
 

TAK/NIE* 

 
 

Posiadanie  
 doświadczenia w 
pełnieniu funkcji 

kierownika budowy 
lub kierownika 

robót budowlanych 
przy realizacji co 
najmniej 1 roboty 

na, roboty 
budowlane 

polegającą na 
wykonaniu 
remontu, 

przebudowy, 
budowy dróg,                    
o wartości co 

najmniej                           
500 000,00 PLN 

brutto. 
brutto 

TAK/NIE* 
 

pracownik 
Wykonawcy* 

pracownik innego 
podmiotu – 

dysponowanie na 
zasadach 

określonych w art. 
22a ustawy Pzp* 

 

Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach 

zawodowych  innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, i w kolumnie 

(5) wskaże inną niż „pracownik Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest 

udowodnić, iż będzie dysponował tymi osobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz 

dokumenty, o których mowa o których mowa w  ust.3 rozdziału V SIWZ  

 

........................................, dnia: ................................    

                                                                                 

....................................................... 

                                                               (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej) 
nie potrzebne skreślić * 

 

Załącznik nr 8 
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest Wykonaniu remontu dróg gminnych wraz z remontem przepustów                    

w miejscowościach Podleszany i Trześń tj. 

,,Remont drogi gminnej nr 103 422 Rydzów (Zalesie),Tarnowiec I km od 0+400                         

do 0+450 wraz z remontem przepustu w km0+438 w miejscowości  Podleszany” 

,,Remont drogi gminnej dz.nr 863 w miejscowości Trześń w km 0+000-0+090                          

wraz z remontem przepustu w km 0+080” 

Wprowadzenie 

Zapisy poniższej klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 

rozporządzenia RODO*, którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach 

członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie 

Prawa zamówień publicznych. 

W ww. postępowaniu administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia 

obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności: 

 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą 

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

 Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał.   

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia 

 

Podkreślenia wymaga, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał 

podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o 

udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio 

pozyskał.  
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Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą 

być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, 

jasnym i prostym językiem.  

 

Należy zauważyć, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami.    

Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania 

obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 

RODO.  
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych osób fizycznych 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), i Ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w 
Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec. 

2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest 
możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl i nr telefonu: (17) 774 56 37. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 r. 

4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w 
dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §4 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto 
Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej  w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielec, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

5. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie 
zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. 

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 
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10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionej ustawy jest 
obligatoryjne. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

12. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną 
Administratora. 

 
 
______________________ 
 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


