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Zaproszenie do składania ofert na wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze 

zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych, zlokalizowanych na terenie gminy Andrespol, 

przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSiR 

w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 113.  

 
ZP.271.2.24.11.2021 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze  

przy ul. Piekarniczej 6/10  

95-020 Andrespol  

tel. 42 213 24 57, 42 213 24 06, telefaks 42 213 22 77  

www.zgk.andrespol.pl   

e-mail: przetargi@zgk.andrespol.pl   

 

zaprasza do składania ofert na:  

 

WYWÓZ WOZAMI ASENIZACYJNYMI NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I DOŁÓW KLOACZNYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY 

ANDRESPOL, PRZYNALEŻNYCH DO BUDYNKÓW KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE 

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU I ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GOSiR W WIŚNIOWEJ GÓRZE 

PRZY UL. TUSZYŃSKIEJ 113.  

 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów 

kloacznych, zlokalizowanych na terenie gminy, przynależnych do budynków komunalnych będących 

w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych 

zlokalizowanych na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 113 wg załączonego 

wykazu w ilości szacunkowej 700 m
3
 w okresie rocznym od 2.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w cenie 

jednostkowej za 1 m
3
 wywozu nieczystości, zgodnie z treścią formularza ofert (załącznik nr 1.).  

 

II. Tryb zamówienia:  

Zapytanie ofertowe na zasadach określonych w regulaminie Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Andrespolu. 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie 

przekracza kwoty 130 000,00zł netto 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert zostaje opublikowane  na stronie internetowej 

Zamawiającego – www.zgk.andrespol.pl,  

 

III. Termin i miejsce składania ofert:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 07.12.2021 r. do godz. 10
00

 w siedzibie 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca 

lub na adres e-mail Zamawiającego: przetargi@zgk.andrespol.pl  . Decydujące znaczenie dla oceny 

zachowania terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.  

W przypadku ofertowania w formie papierowej oferty należy złożyć do
 
07.12.2021 r do godz. 10

00  
w 

kopercie opatrzonej napisem ”Wywóz nieczystości płynnych w roku 2022, nie otwierać przed 

07.12.2021 godz. 10
30

”; oferty składane drogą elektroniczną należy zatytułować ”Wywóz 

nieczystości płynnych – nie otwierać przed 07.12.2021 godz. 10
30

” 
Termin otwarcia ofert: dnia 07.12.2021 r. godz. 10

30
. 

 

http://www.zgk.andrespol.pl/
mailto:przetargi@zgk.andrespol.pl
http://www.zgk.andrespol.pl/
mailto:przetargi@zgk.andrespol.pl
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Adres: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, 95 – 020 Andrespol 

ul. Piekarnicza 6/10, Sekretariat Z.G.K. (pokój nr 4) 

 

IV. Termin obowiązywania zamówienia:  

Od dnia 02.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.  

 

V. Informacje dodatkowe:  

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się ze składającymi oferty są:  

 Specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej p. Monika Ziemian, tel. 42 213 24 57 oraz 42 213 

24 06.  

2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.  

3. Umowa może być zawarta jedynie z dostawcami ścieków mającymi już podpisane na to umowy 

z GOŚ w Kraszewie.  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą łączną ceną brutto, odpowiadającą 

wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu.  

5. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyn. 

  

VI. Warunki udziału w postępowaniu:  

1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub 

czynności, zgodnie z wymogami ustawowymi,  

2. Posiadanie ważnej umowy na dostawę ścieków do GOŚ w Kraszewie,  

3. Posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert.  

 

Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

wymaganym przez Zamawiającego, jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu.  

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 i 14 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, Zamawiający informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu 

reprezentowany przez dyrektora Piotra Wilka z/s w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, 
95-020 Wiśniowa Góra; tel. 42 213 24 57; e-mail zgk@andrespol.pl zwany dalej Administratorem. 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych oraz innych osób, 
których dane osobowe zostaną przekazane przez Państwa w celu przeprowadzenia postępowania 
w formie zapytania ofertowego. 

2.  Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Andrespolu jest 
Pani Karolina Student, e-mail: iod@andrespol.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa oferty w 
postepowaniu pn. 271.2.24.11.2021 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH WOZAMI 
ASENIZACYJNYMI   W ROKU 2022. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty 
prawne. 
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5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi 

Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez 
podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w 
szczególności organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia 
umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym 
zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez 
Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych 
w art. 6 RODO.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
7.1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców 
danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;  

7.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  
7.3. przenoszenia danych osobowych; 
 7.4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;  
7.5. wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7.6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
7.7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany 
w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub 
ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.  

10. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu, składa stosowne oświadczenie 
zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert). 

 

 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy, 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
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