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1.

INFORMACJE WSTĘPNE

1.1.

Organizator postępowania

PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 , 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000013479, NIP 642-000-06-42, REGON 273204260, wysokość kapitału zakładowego:
2 501 281 240 PLN, kapitał zakładowy opłacony w całości, nr BDO 000003643.
Organizator postępowania powierzył pomocnicze działania, w tym przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania Komisji wyłonionej przez Dyrektora Oddziału PGE Energia Ciepła
S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie spośród pracowników Spółki.
Adres do korespondencji:
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie
ul. Ciepłownicza 8
35-959 Rzeszów
1.2.

Tryb postępowania.

1.2.1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, z zachowaniem
zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje
się przepisy Kodeku cywilnego z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów
Biznesowych Spółek GK PGE, dostępnego na stronie http://www.gkpge.pl/compliance.
1.2.2. Zainteresowani Oferenci składają oferty zgodnie z wymaganiami SWP.
1.2.3. Komisja może przed upływem terminu na składanie ofert dokonać zmian lub uzupełnienia
treści SWP oraz jego załączników.
1.2.4. Komisja oceni oferty pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w SWP oraz dokona
oceny, zgodnie z określonymi w SWP kryteriami.
1.2.5. Organizator postępowania zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji
handlowych z Oferentami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Szczegółowe zapisy
dotyczące negocjacji zostały opisane w pkt 16 SWP.
1.2.6. Komisja zawiadomi Oferentów, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
o wyniku postępowania, a pozostałych Oferentów poinformuje o dokonanym wyborze.
1.2.7. W przypadku przekazania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), zwanej dalej UODO, Oferent
bierze na siebie odpowiedzialność za dopełnienie wszystkich wymogów wynikających
z UODO, w stosunku do osób, których dane przekazuje do Organizatora postępowania.
1.2.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz udziałem
w postępowaniu ponosi Oferent.
1.2.9. Organizator postępowania dopuszcza składanie ofert przez Oferentów wspólnie
(konsorcjum).
1.2.10. Oferenci wchodzący w skład konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
Umowy, wniesienie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
W takim przypadku oferta musi szczegółowo wskazywać podział ról i zobowiązań pomiędzy
podmiotami składającymi ofertę wspólnie.
1.2.11. Oferenci działający wspólnie powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia Umowy. Fakt
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ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
1.2.12. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało jakiego postępowania dotyczy,
wskazywało wszystkich oferentów działających wspólnie, dane pełnomocnika, czynności
jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy załączyć
do oferty.
1.2.13. Przed zawarciem Umowy, jeżeli oferta Oferentów działających wspólnie zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Organizator postępowania może wezwać do przedstawienia kopii
umowy regulującej współpracę tych Oferentów. W umowie regulującej współpracę
Oferentów szczegółowo wskazany zostanie sposób rozliczania z PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. w
zakresie wystawiania faktur za wykonaną usługę.
1.2.14. Każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę musi z osobna złożyć kopię
oryginalnych dokumentów określających status prawny, miejsce zarejestrowania, główną
siedzibę oraz dokument stwierdzający reprezentację Oferenta, np. odpis z KRS,
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub równoważny dokument.
2.

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

2.1.

Przedmiotem postępowania jest dostawa do Instalacji Termicznego Przetwarzania
z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie odpadów o kodach 20 03 01 i 19 12 12 w okresie
od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2.2.

Organizator postępowania dopuszcza składanie ofert częściowych.

2.3.

Przedmiot postępowania został podzielony za 2 części, tj.
Część I: dostawa do ITPOE w Rzeszowie odpadów o kodzie 20 03 01 tj. „Niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych” w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Część II: dostawa do ITPOE w Rzeszowie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. „Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11”, czyli odpadów pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2.4.

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania przedstawiono poniżej.

2.5.

Organizator postępowania jest zainteresowany zakontraktowaniem odpadów w łącznej
ilości:
Cześć I: nie mniej niż 65 000,00 Mg odpadów o kodzie 20 03 01.
Część II: nie mniej niż 10 000,00 Mg odpadów o kodzie 19 12 12.

2.6.

Nie dopuszcza się składania ofert, które dzielą daną część przedmiotu postępowania na
mniejsze fragmenty lub łączą fragmenty części przedmiotu postępowania z naruszeniem
ustalonego podziału na części.

2.7.

Oferenci mogą złożyć ofertę na wszystkie części przedmiotu postępowania. Niedopuszczalne
jest złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty dla danej części przedmiotu
postępowania.

2.8.

Organizator postępowania dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej
w każdej z części przedmiotu postępowania osobno.

2.9.

W przypadku zaistnienia okoliczności unieważnienia postępowania w danej części,
Organizator postępowania unieważni postępowanie tylko w tej części.

Strona 4 z 16

Specyfikacja Warunków Zamówienia
______________________________________________________________________________________________________________

2.10.

2.11.

Wymogi, które mają spełniać dostarczane do ITPOE odpady o kodzie 20 03 01 (dot. Część I
postępowania):


Zgodne z definicją odpadów komunalnych zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699),



Pozbawione frakcji takich jak popioły paleniskowe, gruz oraz innych wymienionych
w § 5 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług ITPOE.

Wymogi, które mają spełniać dostarczane do ITPOE odpady o kodzie 19 12 12 (dot. Część II
postępowania):
• wartość opałowa odpadów ma minimum 14 MJ/kg;
• odpady są pochodzenia komunalnego, w postaci sypkiej, są suche tj. pochodzące z
bieżącego przerobu i nie pochodzą z pryzm odkrytych, wystawionych na warunki
atmosferyczne;
• zawartość chloru w dostarczanych odpadach jest poniżej 1 %;
 dostarczane odpady spełniają wymogi Regulaminu świadczenia usług ITPOE.

2.12.

Dostarczone odpady będą przyjmowane do ITPOE zgodnie z obowiązującym Regulaminem
świadczenia usług ITPOE (stanowiącym załącznik nr 3 do SWP) i przetwarzane w termicznym
procesie przekształcania odpadów.

2.13.

Pozostałe warunki dotyczące realizacji Umowy zostały określone w załączonych Istotnych
postanowieniach Umowy (IPU) - Załącznik nr 1.1 (I Część postępowania) oraz Załącznik nr 1.2
(II Część postępowania) do SWP.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY
Dostawy odpadów i ich termiczne przetwarzanie będzie wykonywane
 Dla odpadów o kodzie 20 03 01 w okresie od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r.
 Dla odpadów o kodzie 19 12 12 w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Miejscem realizacji Umowy jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia
w Rzeszowie - 35-959 Rzeszów; ul. Ciepłownicza 8
WADIUM
Organizator postępowania wymaga wniesienia wadium.
Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w
wysokości:
dla Części I - 70 000 zł (słownie złotych : siedemdziesiąt tysięcy)
dla Części II - 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Wadium dla każdej Części postępowania może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na rzecz: PGE Energia
Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych
na rachunek bankowy wskazany poniżej, przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto:
PGE Energia Ciepła S.A.
Nr konta bankowego: 76 1240 6292 1111 0010 6444 9198
W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium w postępowaniu na dostawę do ITPOE
w Rzeszowie odpadów o kodzie 20 03 01 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 / …… CZĘŚĆ
ZAMÓWIENIA”
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4.8.

4.9.
4.10.

W przypadku składania oferty przez Oferentów działających wspólnie (konsorcjum),
dokument wadium powinien zawierać jasne wskazanie wszystkich Oferentów działających
wspólnie.
W przypadku składania oferty przez Konsorcjum, wadium może być wniesione przez
dowolnego członka/członków Konsorcjum.
W przypadku, gdy Oferent wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać
zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie PGE Energia Ciepła S.A. stwierdzające,
że:




4.11.
4.12.
4.13.

4.14.
4.15.

Oferent uchyla się od zawarcia Umowy,
Oferent nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
Oferent nie złożył dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Oferenta.

Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie lub w sposób określony w niniejszym
dokumencie, spowoduje odrzucenie oferty.
Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą.
Organizator postępowania zwraca wadium niezwłocznie po unieważnieniu postępowania
albo wyborze oferty/ofert, z wyjątkiem wadium Oferenta/Oferentów, którego/ych oferta/y
została/y
wybrana/e
jako
oferta/y
najkorzystniejsza/e
cenowo.
Wadium
Oferenta/Oferentów, którego/ych oferta/oferty została/y wybrana/e jako oferta/y
najkorzystniejsza/e cenowo, zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Na pisemny wniosek Oferenta, wadium wniesione w pieniądzu może zostać zaliczone na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
PGE Energia Ciepła S.A. może zatrzymać wadium w sytuacji, gdy :




Oferent uchyla się od zawarcia Umowy albo
Oferent nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo
Oferent nie złożył dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Oferenta.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
5.1.

Oferty mogą składać Oferenci, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu. Oferent podlega wykluczeniu jeżeli:
5.1.1.1. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia,
5.1.1.2. złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
5.1.1.3. nie daje rękojmi należytego wykonania Umowy z uwagi na prowadzone przeciwko
niemu lub członkom organów Oferenta postępowanie o popełnienie przestępstwa,
5.1.1.4. bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Komisji lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w niniejszym postępowaniu,
5.1.1.5. będąc osobą fizyczną, prawomocnie skazano go za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja
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2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony
w przepisach prawa obcego;
5.1.1.6. urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w pkt 5.1.1.5 powyżej;
5.1.1.7. wydano wobec niego prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że Oferent odpowiednio przed upływem terminu składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;
5.1.1.8. orzeczono wobec niego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5.1.1.9. Organizator postępowania może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Oferent zawarł z innymi Oferentami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, chyba że wykażą, że przygotowali oferty niezależnie od siebie;
5.1.1.10. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Oferenta lub
podmiotu, który należy z Oferentem do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie Oferenta z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5.1.1.11. z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości
równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót
budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, wyklucza się
Oferenta, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia
beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r.
poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i 815);
5.1.1.12. w stosunku do Oferenta otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
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gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
5.1.1.13. Oferent został umieszczony na liście wykonawców o statusie zawieszona współpraca
tzw. LWZW (przyczyny i czasokresy umieszczenia na LWZW określa Zał.16 do PROC
110001/C Procedura Zakupów w Grupie PGE EC), z zastrzeżeniem pkt 13.8 Procedury
Ogólnej Zakupów Grupy Kapitałowej PGE (PROG 00096/E).
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:w przypadku złożenia oferty na Część I
przedmiotu postępowania:
a) Oferent musi posiadać stosowne decyzje (zezwolenia) z zakresu gospodarki odpadami
umożliwiające zrealizowanie przedmiotu Umowy, w tym odpowiedni wpis do rejestru –
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (BDO) i wpis do Rejestru
Działalności Regulowanej zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.1297 ) umożliwiający odbieranie odpadów na
terenie gminy, z której odpady będą dostarczane do ITPOE,
b) Oferent zobowiązuje się spełnić wymogi określone w art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, dodany przez art. 6 pkt 33 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
(Dz.U.2019.1579) zmieniającej ustawę z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach z dniem 30
czerwca 2021 r., zgodnie z treścią którego dopuszcza się przekazywanie
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego
przekształcania, jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w art. 9e ust. 1d ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5.1.2.2. w przypadku złożenia oferty na Część II przedmiotu postępowania, Oferent musi
posiadać stosowne decyzje (zezwolenia) z zakresu gospodarki odpadami umożliwiające
zrealizowanie przedmiotu Umowy, w tym odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (BDO).
5.1.2.3. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Umowy.
5.2.
Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 5.1. powyżej, Oferent zobowiązany jest
złożyć wraz z Ofertą: Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (jeżeli Oferenci wspólnie składają ofertę - dokument ten
składa każdy z nich);
5.2.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia (oświadczenie
zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWP);
5.2.3 Poświadczoną/poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta kopię/kopie
stosownych decyzji (zezwoleń) z zakresu gospodarki odpadami, umożliwiające zrealizowanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z pkt. 5.1.2. powyżej.
5.2.4 Potwierdzenie wpłaty wadium/dokument wadium.
5.3.

Komisja dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, o których mowa w pkt. 5.1., według formuły „spełnia/nie spełnia” warunku.

5.4.

Komisja może zwrócić się do Oferentów o uzupełnienie brakujących dokumentów.
6.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

6.1.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert składanych indywidualnie,
jak i ofert Oferentów działających wspólnie (konsorcjum). Złożenie większej liczby Ofert
spowoduje ich odrzucenie.

6.2.

Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWP.

6.3.

Na kompletną ofertę składają się:
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6.3.1. Wypełniony i złożony formularz ofertowy. W przypadku złożenia oferty dla Części I
postępowania, Oferent określi oferowany wolumen w rozbiciu na poszczególne Gminy,
z których terenu odpady będą dostarczane do ITPOE.
6.3.2. Dokumenty wymienione w pkt 5.2 powyżej.
6.3.3. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Oferenta
nie wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta.
6.4.

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu – w postaci podpisanej oferty. Ofertę należy
sporządzić w języku polskim.

6.5.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

6.6.

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dotyczące treści oferty powinny
być przygotowane i złożone w ten sam sposób, co oferta. Po terminie składania ofert, oferta
nie może być modyfikowana przez Oferenta.

6.7.

Oferent odpowiada za kompletność oferty i zgodność jej treści z treścią SWP.

6.8.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Oferentów
działających wspólnie.

7.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SWP

7.1.

Oferent może zwrócić się do Komisji o wyjaśnienie treści SWP w formie pisemnej lub
w formie elektronicznej na adres monika.wesolowska@gkpge.pl . Komisja udzieli wyjaśnień
niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Komisji nie później niż 5
dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

7.2.

Treść odpowiedzi przekazywana jest do wszystkich Oferentów bez ujawniania źródła
zapytania.

7.3.

Komisja może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść
SWP. Informację o modyfikacji Komisja przekaże niezwłocznie wszystkim Oferentom i będzie
ona dla Oferentów wiążąca.

8.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

8.1.

Cena oferty musi być podana w polskich złotych. Całość rozliczeń między Organizatorem
postępowania, a Oferentem będzie prowadzona w złotych polskich.

8.2.

Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji (wykonania) Umowy. Istotne postanowienia
Umowy, odpowiednio dla Części I i Części II postępowania stanowią Załącznik nr 1.1
i Załącznik nr 1.2 do SWP.

8.3.

Cena (wartość) brutto i netto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWP,
musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę
wyrażoną słownie.

8.4.

Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

9.1.

W niniejszym postępowaniu korespondencja przekazywana będzie pisemnie.

9.2.

Komisja zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Oferentami również za pomocą
poczty elektronicznej.

10.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
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10.1.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział
Elektrociepłownia w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów (pok. nr 224) nie później
niż do dnia 25.10.2022 roku, do godz. 14:00.

10.2.

Komisja, według swojego uznania, na wniosek Oferenta lub dla zapewnienia czasu dla
złożenia ofert, może przedłużyć termin składania ofert.

10.3.

W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, wszystkie prawa i zobowiązania Komisji
i Oferentów poprzednio odnoszące się do pierwotnego terminu będą od tego momentu
odnosiły się do terminu przesuniętego.

10.4.

Po upływnie terminu składania ofert, Oferenci nie będą mieli możliwości złożenia oferty.

10.5.

Organizator postępowania nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

11.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

11.2.

Przed upływem pierwotnego okresu ważności oferty, Komisja może zwrócić się do Oferentów
o przedłużenie okresu ważności oferty o ustalony okres dodatkowy.

12.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT

12.1.

Komisja (bez udziału Oferentów) dokona otwarcia i oceny ofert. Komisja w pierwszej
kolejności ustali, czy oferty zawierają komplet wymaganych dokumentów potwierdzających
m.in. spełnianie warunków stawianych Oferentom, czy zostały prawidłowo podpisane i czy
odpowiadają pozostałym wymaganiom. Jeżeli oferta nie będzie spełniać wymagań
określonych w SWP, Oferent który ją złożył, zostanie wykluczony z postępowania, a jego
oferta uznana za odrzuconą, z zastrzeżeniem pkt. 12.2.

12.2.

Komisja zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów, którzy w terminie nie złożyli
pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Organizatora
postępowania lub złożyli pełnomocnictwa, dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do
ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

12.3.

Po wykluczeniu Oferentów i odrzuceniu ofert niespełniających wymagań, Komisja przystąpi
do oceny ofert.

12.4.

Oferta będzie oceniana według kryteriów:
- cena – znaczenie 100%

12.5.

Sposób oceny ofert.

12.5.1.
gdzie:
𝑊200301 𝐶1
𝑊200301 𝐶2
𝑊200301 𝐶𝑛
1...n
12.5.2.

Część I w kryterium cena wg (np. wzoru):
65 000,00 ≤ 𝑊200301 𝐶1 + 𝑊200301 𝐶2 + ⋯ 𝑊200301 𝐶𝑛
- oferowany wolumen przez Oferenta z najwyższą ceną za 1 Mg odpadów o kodzie
20 03 01
- oferowany wolumen przez Oferenta z drugą ceną za 1 Mg odpadów o kodzie
20 03 01
- oferowany wolumen przez Oferenta z n-tą ceną za 1 Mg odpadów o kodzie
20 03 01
- kolejność wybranych ofert od najwyższej oferowanej ceny
Dla Część II w kryterium cena wg (np. wzoru):
10 000,00 ≤ 𝑊191212 𝐶1 + 𝑊191212 𝐶2 + ⋯ 𝑊191212 𝐶𝑛

gdzie:
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𝑊191212 𝐶1
𝑊191212 𝐶2
𝑊191212 𝐶𝑛
1...n

12.5.3.

12.5.4.

12.5.5.

- oferowany wolumen przez Oferenta z najwyższą ceną za 1 Mg odpadów o kodzie
19 12 12
- oferowany wolumen przez Oferenta z drugą ceną za 1 Mg odpadów o kodzie
19 12 12
- oferowany wolumen przez Oferenta z n-tą ceną za 1 Mg odpadów o kodzie
19 12 12
- kolejność wybranych ofert od najwyższej oferowanej ceny

Dla Części I postępowania Umowy zawierane będą z Oferentami, którzy złożą
najkorzystniejsze cenowo oferty tj. w pierwszej kolejności od oferty z najwyższą
zaoferowaną ceną, aż do zakontraktowania wolumenu odpadów w łącznej ilości nie
mniejszej niż 65 000,00 Mg, z zastrzeżeniem postanowień pkt 12.5.5.
Dla Części II postępowania, Umowy zawierane będą z Oferentami, którzy złożą
najkorzystniejsze cenowo oferty tj. w pierwszej kolejności od oferty z najwyższą
zaoferowaną ceną, aż do zakontraktowania wolumenu odpadów w łącznej ilości nie
mniejszej niż 10 000,00 Mg, z zastrzeżeniem postanowień pkt 12.5.5.
Organizator postępowania zastrzega, że przewiduje zawarcie Umów:
Dla Części I: z co najmniej trzema podmiotami.
Dla Części II: z co najmniej dwoma podmiotami.

12.5.6.

Organizator postępowania, dla Części I, zastrzega możliwość zakontraktowania do
termicznego przekształcenia w ITPOE odpadów o kodzie 20 03 01, wytworzonych w
gminach województwa podkarpackiego, w ilości nie mniejszej niż 50% wolumenu
odpadów określonego w pkt. 2.5 SWP tj. 65 000,00 Mg.
12.5.7. Organizator postępowania zastrzega sobie prawo do dokonania wizji lokalnej
u Oferenta, w celu zweryfikowania spełniania przez Oferenta wymagań dotyczących
odpadów objętych niniejszym postępowaniem.
12.6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.7.

13.

W toku badania i oceny ofert Komisja może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

13.1.

Organizator postępowania żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w
wysokości 5% wynagrodzenia (brutto) należnego na podstawie Umowy. Termin wniesienia
zabezpieczenia: 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

13.2.

Zabezpieczenie może być wniesione:
 w pieniądzu;
 w gwarancjach bankowych;
 w gwarancjach ubezpieczeniowych.

13.3.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto:
PGE Energia Ciepła S.A.
Nr konta bankowego: 76 1240 6292 1111 0010 6444 9198
z dopiskiem: „Zabezpieczenie w postępowaniu na dostawę do ITPOE w Rzeszowie odpadów
o kodzie 20 03 01 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 / NR CZĘŚCI”

13.4.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno być wystawione na PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59 , 00-120
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Warszawa. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo polskie, a sądem właściwym
będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. Treść gwarancji bankowej wymaga uprzedniej
akceptacji PGE EC S.A. pod rygorem uznania braku jego dostarczenia.
W przypadku, gdy Oferent wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji, z treści tej gwarancji
musi w szczególności wynikać:
 zobowiązanie Gwaranta do zapłaty do określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie
i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie PGE EC S.A. zawierające oświadczenie,
że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
Umowy,
 termin obowiązywania gwarancji, przy czym okres ważności zabezpieczenia powinien
wynosić 100% wartości z terminem ważności od dnia wystawienia do upływu 90-ego dnia
od upływu terminu obowiązywania Umowy.
13.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie niepieniężnej PGE EC S.A. nie dopuszcza
w treści gwarancji/poręczenia w szczególności zapisów uzależniających wypłatę od
spełnienia jakichkolwiek warunków lub od dostarczenia innych dokumentów poza
oświadczeniem, o którym mowa powyżej (w szczególności protokołów odbioru, faktur, opinii
biegłego itp.).
13.6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy musi być
dostarczony do Organizatora postępowania w terminie określonym w IPU (Załączniku nr 1.1
oraz Załączniku nr 1.2 do SWP). W przypadku przedłożenia gwarancji/poręczenia nie
zawierającej/go elementów, o których mowa powyżej lub zawierającej/go jakiekolwiek
dodatkowe zastrzeżenia, PGE EC S.A. uzna, że Oferent nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy.
13.7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie niepieniężnej musi zawierać
oświadczenie gwaranta / poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja
warunków Umowy lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, uzgodnione pomiędzy
Organizatorem postępowania i Przekazującym Odpady w żaden sposób nie zwalnia gwaranta
/ poręczyciela z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji / poręczenia oraz nie wymaga
konieczności powiadamiania gwaranta / poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub
modyfikacji.
13.8. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna wnoszone jest w oryginale (w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej) i wymaga uprzedniego zaakceptowania treści przez
Organizatora postępowania.
13.9. Komisja, na wniosek Oferenta, może wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego
wysokości.
13.10. Zasady zwrotu zabezpieczenia określone są w IPU (Załącznik nr 1.1 oraz Załącznik nr 1.2 do
SWP.
14.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

14.1.

Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej Części, na
podstawie kryteriów oceny ofert, Organizator postępowania podpisze Umowę, której Istotne
postanowienia stanowią Załącznik nr 1.1 i Załącznik nr 1.2 do SWP, na warunkach określonych
w niniejszym postępowaniu.
W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi
nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia Umowy, Organizator postępowania może
wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert dla danej Części postępowania.
W przypadku, gdy Oferent, po zawarciu Umowy utracił uprawnienia (decyzje, zezwolenia)
niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, lub z innych przyczyn nie będzie w stanie
wykonać przedmiotu Umowy, w tym (w przypadku złożenia oferty w Części I postępowania)
nie uzyskał zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów od gminy,

14.2.

14.3.

Strona 12 z 16

Specyfikacja Warunków Zamówienia
______________________________________________________________________________________________________________

z terenu której odpady zamierzał dostarczyć do ITPOE, Organizator postępowania może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych w danej Części
postępowania., bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
15.

DODATKOWE INFORMACJE

15.1

Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Organizatora
postępowania do zawarcia Umowy z Oferentem.

15.2

Organizator postępowania zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
wobec Organizatora postępowania.

15.3

W sprawach nieuregulowanych w SWP mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego .

15.4

Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści Umowy Spółkom Grupy Kapitałowej PGE.

16

NEGOCJACJE HANDLOWE

16.1.

Organizator postępowania zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji
z wszystkimi lub wybranymi Oferentami, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu
i których oferty nie podlegają odrzuceniu.

16.2.

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji z wybranymi Oferentami
wyłącznym kryterium doboru Oferentów do przeprowadzenia negocjacji będzie zaoferowana
cena.

16.3.

Oferenci wezwani zostaną do złożenia ofert z ceną ostateczną. Cena i wolumen odpadów w
ofercie ostatecznej nie mogą być niższe niż cena i wolumen odpadów podane w ofercie
pierwotnej.

16.4.

Oferty z ceną ostateczną składane będą w formie pisemnej.

16.5.

Termin i miejsce składania ofert określone zostaną w zaproszeniu do negocjacji.

16.6.

Negocjacje prowadzone z Oferentami mają charakter poufny.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

17.1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
„RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pani / Pana danych osobowych („ADO”) jest: PGE Energia Ciepła S.A.,
z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59.
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych powołanym w ww. Spółce pod adresem e-mail: iod.pgeec@gkpge.pl lub pod
adresem siedziby wskazanej w punkcie 17.1.1. powyżej.
Cele i podstawy przetwarzania. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub
podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej
celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas,
w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest
dysponowanie danymi.
Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani

17.1.1.
17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.
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/ Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania
(poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego.
17.1.6. Uprawnienia przysługujące Oferentom. W odniesieniu do danych osobowych pozyskanych
w związku z prowadzonym Postępowaniem, Oferentom przysługują następujące
uprawnienia:
17.1.6.1. Prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
17.1.6.2. Prawo do sprostowania Danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zamianą postanowień IPU).
17.1.6.3. Prawo do usunięcia Danych osobowych, chyba że skorzystanie z tego prawa jest
wyłączone przez przepisy prawa.
17.1.6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, chyba że skorzystanie
z tego prawa jest ograniczone przez przepisy prawa.
17.1.6.5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17.1.7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom
określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi
na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe mogą być
przekazywane Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE w przypadku, gdy po obu Stronach wystąpi
dążenie do zawarcia umowy. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
17.1.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
17.1.9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania
danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany i Pani / Pana dane nie będą profilowane.
17.1.10. Oferent dopełni w imieniu PGE Energia Ciepła S.A. obowiązek informacyjny, o którym mowa
w art. w art. 14 ust. 1 i 2 RODO wobec osób fizycznych, których dane udostępnił na potrzeby
postępowania, wykorzystując klauzulę informacyjną o treści jak niżej.
Jeżeli Oferent udostępniać będzie dane osobowe swoich pracowników i/lub
współpracowników i/lub innych osób fizycznych - zobowiązany jest spełnić wobec tych
osób, w imieniu PGE Energia Ciepła S.A. obowiązek informacyjny o poniższej treści.
I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A., z siedzibą
w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59.
II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
powołanym w ww. Spółce pod adresem e-mail: iod.pgeec@gkpge.pl lub pod adresem siedziby
wskazanej w punkcie powyżej.
III. Źródło danych
Otrzymaliśmy Pani/Pana dane od Pani/Pana pracodawcy / zleceniodawcy - podmiotu będącego
stroną Umowy łączącej go z Administratorem danych.
IV. Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na
Administratorze) w celu wykonania obowiązku nałożonego przez prawo na
Administratora np. realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań
sądowych.
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu):
a) w celu wykonania Umowy łączącej nas z Pani/Pana pracodawcą /
zleceniodawcą - podmiotem będącym stroną Umowy z Administratorem.
b) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celach audytowych
i nadzoru
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c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
V. Kategorie danych
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do kontaktu (dane kontaktowe).
VI. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach wskazanych powyżej.
Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją
ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i
wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
VII. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane:
a) przetwarzane w celu wykonania Umowy, do czasu przedawnienia roszczeń powstałych
na jej podstawie przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
b) przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z aktów prawa
powszechnie obowiązującego,
c) przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora
przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
VIII. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
a) instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, naszym partnerom oraz kontrahentom.
c) podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie.
IX. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez
podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych
oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź
zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może
powodować przekazanie Państwa danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na
terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją
Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych
zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium
Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia
ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia
odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera Umowy z odbiorcami
Państwa danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są
o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46
ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej,
można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora
sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi
w rozdziale V RODO. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać dalszych informacji
o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz
informację o miejscu ich udostępnienia.
X. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
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d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób
zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

18

ZAŁĄCZNIKI

18.1.

Integralną częścią niniejszej SWP są następujące Załączniki:
Załącznik nr 1.1 - Istotne postanowienia Umowy (dla Części I).
Załącznik nr 1.2 - Istotne postanowienia Umowy (dla Części II).
Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 3 - Regulamin świadczenia usług w Instalacji Termicznego Przetwarzania
z Odzyskiem Energii (ITPOE) zlokalizowanej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.
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