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KS/ZP/39/2020  
Zapytanie ofertowe 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy  
ul. Raciborskiej 58, 40-074 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357114, posiadająca kapitał zakładowy  
w wysokości 140.712.500,00 zł, której został nadany NIP 954-269-97-16 oraz numer REGON 
241592956 
adres e–mail:  sekretariat@kolejeslaskie.com.  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i 

inne szczególne usługi, o wartości poniżej równowartości kwoty 1.000.000,00 Euro (zamówienia 

sektorowe) w  Spółce Koleje Śląskie Sp. z o. o. 

 

III. Rodzaj i przedmiot zamówienia: 

CPV  79710000-4 Usługi ochroniarskie  

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości 

pieniężnych. 

 

1. Skróty i definicje używane w opisie przedmiotu zamówienia: 

a. Pakiet z gotówką (pakiet) – wartości pieniężne w banknotach i/lub w bilonie zapakowane  

w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości bez pozostawienia śladów naruszenia 

opakowania, (wartość pakietów jednorazowo odbieranych z kasy Zamawiającego nie będzie 

przekraczała 50.000,00 PLN). 

b. Nadmiar gotówkowy – wartości pieniężne w banknotach i/lub bilonie w kwocie określonej 

w dowodzie wpłaty oraz na opakowaniu, odbierane przez inkasentów i dostarczane do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, 

c. Punkt kasowy Zamawiającego – jedno okienko kasowe w kasie Zamawiającego;  

d. Punkt zliczania gotówki – należycie zabezpieczone miejsce wyznaczone u Wykonawcy,  

w którym następuje przeliczanie pakietów z gotówką oraz przygotowywanie zasiłków; 

e. Inkasent – osoba zajmująca się pobieraniem, potwierdzaniem odbioru oraz przenoszeniem 

wartości pieniężnych lub przedmiotów wartościowych, pisemnie upoważniona do wykonywania 

tych czynności przez Wykonawcę; 

f. Jednostka obliczeniowa /j.o./ - jednostka określająca dopuszczalny limit stale lub 

jednorazowo przechowywanych lub transportowanych wartości pieniężnych, wynosząca  

120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. z dnia 14 czerwca 2018 r.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 
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ze zm.). 

g. Automat biletowy – urządzenie należące do Zamawiającego, przyjmujące gotówkę, 

pochodzącą z transakcji sprzedaży biletów. 

h. Kaseta skarbca (kaseta) – element/część automatu biletowego, w której gromadzi się gotówka 

(bilon), pochodząca z transakcji zakupu biletów. 

i. Wpłata Zamknięta – wartości pieniężne w banknotach i/lub bilonie w formie kaset lub pakietów, 

w kwocie określonej w dowodzie/dowodach wpłaty oraz na zbiorczym opakowaniu, 

przygotowane przez Wykonawcę i wpłacane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z harmonogramem lub zamówieniem. 

j. Wypłata Zamknięta – wartości pieniężne w banknotach i/lub bilonie w formie pakietu/pakietów, 

przygotowane przez Wykonawcę i wypłacane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z harmonogramem lub zamówieniem. 

 

2. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: przyjmowania Wpłaty Zamkniętej za 

pokwitowaniem na dowodzie wpłaty w punktach wskazanych przez Zamawiającego w oparciu  

o harmonogram lub o otrzymane od Zamawiającego zlecenia oraz przekazania równowartości 

ostatecznie ustalonej kwoty na rachunek bankowy Zamawiającego, a także wymiana kaset 

skarbca automatu biletowego, polegająca na przygotowywaniu Wpłaty Zamkniętej oraz Wypłaty 

Zamkniętej. 

3. Wykaz punktów kasowych wskazanych przez Zamawiającego określa Załącznik nr 3 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego, natomiast wykaz Automatów biletowych wskazanych przez 

Zamawiającego, określa Załącznik nr 3A do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

4. Usługa będzie polegała na codziennym wykonaniu czynności związanych z przenoszeniem, 

transportem i ochroną w czasie transportu wartości pieniężnych, w szczególności na: 

a. odbiorze pakietów z gotówką z punktów kasowych Zamawiającego, zgodnie  

z lokalizacjami wskazanymi w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego, 

b. wymianie kaset skarbca automatu biletowego, polegającej na przygotowywaniu Wpłaty 

Zamkniętej oraz Wypłaty Zamkniętej w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 3A do 

Zapytania Ofertowego, 

c. transporcie wraz z ich ochroną do wskazanego punktu zliczania gotówki, 

d. przeliczaniu nadmiarów gotówkowych pochodzących z punktów Zamawiającego,  

przez pracowników Wykonawcy, 

e. przekazywaniu ich na rachunek bankowy Zamawiającego poleceniem przelewu.  

5. Pakiety mogą być wydane wyłącznie inkasentowi wymienionemu w wykazie, po każdorazowym 

uprzednim sprawdzeniu upoważnienia i tożsamości osoby zgłaszającej się po odbiór gotówki. 

Wykonawca po podpisaniu Umowy nie później niż w terminie do 3 dni dostarczy Zamawiającemu 

wykaz inkasentów upoważnionych do odbioru pakietów z poszczególnych kas Zamawiającego. 

Zmiana inkasentów każdorazowo wymagać będzie uprzedniego pisemnego (pod rygorem 

nieważności) powiadomienia Zamawiającego. 

6. Wpłata Zamknięta przyjmowana będzie w punktach Zamawiającego raz dziennie przez 7 dni  
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w tygodniu w stałych godzinach zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem. 

Realizacja usługi w zakresie Wpłaty i Wypłaty Zamkniętej do Automatów biletowych realizowana 

będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Strony.   

7. Pracownicy wykonujący czynności w zakresie konwoju będą wyposażeni w: 

• identyfikatory ze zdjęciami, 

• jednolite uniformy, 

• broń zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 07.09.2010 r. (tj.: z dnia 2 maja 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 793 ze zm.) w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych  

i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 

8. Transport wartości pieniężnych będzie wykonywany w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

9. Przeliczanie Wpłaty Zamkniętej odbywać się będzie komisyjnie w punktach zliczania gotówki. 

Zasady przeliczania oraz skład komisji zostanie określony na etapie zawierania umowy.    

10. Przekazanie równowartości przyjętej i przeliczonej Wpłaty Zamkniętej na rachunek Zamawiającego 

nastąpi w formie wpłaty wewnętrznym poleceniem przelewu obciążając rachunek Zamawiającego  

i uznając rachunek Wykonawcy kwotą wynikającą z przyjętej i przeliczonej Wpłaty Zamkniętej 

najpóźniej następnego dnia roboczego po przyjęciu jej od Zamawiającego. Wykaz rachunków 

bankowych Zamawiającego zostanie przekazany na etapie zawierania umowy. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności, a w przypadku 

powstania szkody, tj. utraty pakietu z gotówką, gwarantuje jej zwrot do wysokości kwoty 

zadeklarowanej każdorazowo na dowodzie wpłat. 

12. Zamawiający oświadcza, że wartość wpłaty zamkniętej jednorazowo przyjmowanej z punktów 

kasowych nie będzie przekraczała 50.000,00 PLN 

13. Zamawiający oświadcza, że wartość wpłaty zamkniętej jednorazowo przyjmowanej z automatu 

biletowego nie będzie przekraczała 15.000,00 PLN. 

14. Zamawiający oświadcza, że wartość wypłaty zamkniętej jednorazowo przygotowanej dla automatu 

biletowego nie będzie przekraczała 500,00 PLN.  

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności, a w przypadku 

utraty Wpłaty Zamkniętej przyjętej z automatu biletowego Zamawiającego gwarantuje jej zwrot do 

wysokości określonej w raporcie generowanym przez system komputerowy Zamawiającego,  

nie wyższej jednak niż wskazana w ust. 13 liczonej dla każdej kasety osobno. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną od chwili otwarcia automatu biletowego do chwili 

dokonania przelewu na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w wysokości równowartości 

przeliczonej Wpłaty Zamkniętej. 

17. W przypadku braku realizacji usługi w dniu określonym przez Zamawiającego Wykonawca zostanie 

obciążony kwotą średnio dziennego obrotu z danego automatu biletowego, z danego dnia 

tygodnia, w którym usługa nie została wykonana. 
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18. W przypadku powstania szkód wynikających z nieprzestrzegania instrukcji obsługi automatu 

biletowego, Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami naprawy urządzenia po przeprowadzeniu 

ekspertyzy autoryzowanego serwisu, która zostanie dostarczona w formie pisemnej do 

Wykonawcy. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku. 

 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu lub w kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem 

Wykonawcy oraz zapisem:  

 

„Świadczenie usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych KS/ZP/39/2020  

Nie otwierać przed dniem 12 stycznia 2021r., godzina 12:00” 

 

2. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  

za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, 

a w przypadku składania oferty pocztą za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

3. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego tzn. Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 

58, 40-074 Katowice budynek A, pok. II.19,40-074 Katowice (w dni robocze, od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00) w terminie do dnia 12 stycznia 2020 roku do godz. 11:00. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Raciborska 58 w Katowicach,  

budynek A, pok. II.16A, 40-074 Katowice, w dniu 12 stycznia 2020 roku, o godzinie 12:00.  

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć podczas otwarcia ofert. Ze względu na 

zagrożenie epidemiczne otwarcie ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie: 

https://zoom.us/j/91419129172?pwd=MGp1UitlVmpXblA1RWpJdVlCekM0UT09  

Identyfikator spotkania: 914 1912 9172 

Kod dostępu: 087243 

 

6. Termin składania ofert może zostać wydłużony. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się jednak informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

Nie można jednakże zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

VI. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Ofertę należy sporządzić dokładnie według formularza załączonego do Zapytania Ofertowego 

(Załącznik nr 1) lub na nim.  

https://zoom.us/j/91419129172?pwd=MGp1UitlVmpXblA1RWpJdVlCekM0UT09
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2. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.  

3. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.  

4. Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie 

zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.  

5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy                    

w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna 

(np. własnoręczny podpis opatrzony imienną pieczątką, czy też czytelny podpis składający            

się z pełnego imienia i nazwiska).  

6. W ofercie należy podać łączną cenę brutto (liczbowo i pisemnie) za realizację przedmiotu 

zamówienia, wartość netto oraz wartość i stawkę podatku VAT, zgodnie z formularzem 

ofertowym. 

7. W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone                             

w wyznaczonym terminie, spełniające określone w niniejszym zapytaniu warunki, odpowiadające 

przedmiotowi zamówienia.    

Wykonawca powinien wskazać łączną cenę za realizację całego zamówienia z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów wykonania przedmiotu zamówienia.  

Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich 

okoliczności mogących wpłynąć na cenę, obciążają Wykonawcę.  

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

2) Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

3) Dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi; 

 

Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana według formuły: „spełnia -  nie spełnia”. 

Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  

z postępowania.  

Z uwagi na szczególny charakter usługi i zapewnienia integralności świadczonych usług ochrony 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę jakiejkolwiek czynności 

zamówienia osobom trzecim (w tym również podwykonawcom) w okresie obowiązywania umowy.  

 

VIII. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Wykonawcy wraz z ofertą winni dostarczyć: 

• oświadczenie o spełnianiu warunków (zawarte w treści formularza ofertowego).  
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• odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

• aktualna koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób  

i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  

(tj. z dnia 26 marca 2020 r.: Dz.U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.), 

• polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia opiewający na kwotę brutto  

co najmniej: 8.000.000,00 zł. (słownie: osiem milionów złotych), 

• list referencyjny od podmiotu posiadającego co najmniej 10 punktów kasowych, na rzecz którego 

Wykonawca świadczył usługę konwojowania i ochrony wartości pieniężnych; 

Dokumenty, wymienione wyżej mogą być składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej  

za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(każda zapisana strona). 

 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy 

przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 

wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny 

sposób. 

 

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy pod rygorem nieważności 

przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty 

urzędowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez 

tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.  

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

- Cena brutto – 100 % 

Formuła oceny: 

(najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert/cena brutto badanej oferty) x 100 pkt. 
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Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się droga elektroniczną jednak każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4.  Korespondencję należy kierować na adres: 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.  

ul. Raciborska 58 

40-074 Katowice 

Każdorazowo powołując się na numer postępowania KS/ZP/39/2020 z dopiskiem: 

„Usługi w zakresie: konwojowania i ochrony wartości pieniężnych.”  

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

W zakresie formalno-prawnym: 

Jakub Kołodziejczyk - telefon kontaktowy 727030062, e-mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com   

W zakresie merytorycznym: 

Marzena Obierzyńska - telefon kontaktowy 727030093, e-mail: mobierzynska@kolejeslaskie.com  

 

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty oraz zawarciu umowy.  

 

Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

 

Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa 

zostanie zawarta w oparciu o wzór umowy stosowany przez Wykonawcę oraz Istotne postanowienia 

umowne stanowiące załącznik nr 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej 

treści umowy. Do treści umowy mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, 

które nie będą powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi  

w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz Załączniku nr 2, a także z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz obowiązującą Zamawiającego treścią Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne  

i inne szczególne usługi, o wartości poniżej równowartości kwoty 1.000.000,00 Euro (zamówienia 

sektorowe) w  Spółce Koleje Śląskie Sp. z o. o. 

mailto:jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com
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Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez podawania 

przyczyny. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili aż do 

poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcami w zakresie warunków 

udzielenia zamówienia, w tym ceny. 

 

Zamawiający zastrzega sobie, że w zależności od potrzeb może zwiększyć ogólną liczbę 

zamawianych usług w zakresie konwojowania i ochrony wartości pieniężnych +30%. 

 

Złożenie oferty będzie traktowane przez Zamawiającego jako zaakceptowanie przez 

Wykonawcę treści Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi, o wartości poniżej równowartości kwoty 1.000.000,00 Euro (zamówienia sektorowe)  

w  Spółce Koleje Śląskie Sp. z o. o.  oraz okoliczności, że postępowanie w sprawie toczy się na 

jego podstawie.  

 

Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zakresie 

zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. 

 

UWAGA! 

1) Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych 

osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten 

podmiot jako osoby do kontaktu, koordynatorów i/lub osoby odpowiedzialne za wykonanie 

czynności w niniejszym postępowaniu, 

2) Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych, o którym mowa  

w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@kolejeslaskie.com  

3) Dane osobowe osób, o których mowa w 1), będą przetwarzane przez Zamawiającego na 

podstawie  art. 6 ust.1 lit. c) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

administratora danych osobowych związanych z wykonywaniem czynności w niniejszym 

postępowaniu oraz w celu archiwizacji w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane 

stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 

mailto:iodo@kolejeslaskie.com
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4) Dane osobowe osób, o których mowa w 1), nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile 

nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z wykonania czynności w niniejszym 

postępowaniu bądź obowiązek przekazania danych będzie wynikał z przepisów obowiązującego 

prawa.  

5) Dane osobowe osób wskazanych w 1) nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6) Dane osobowe osób, o których mowa w 1), będą przetwarzane przez okres 4 lat od końca 

roku kalendarzowego, w którym zostanie udzielone zamówienie, chyba że niezbędny będzie 

dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki Zamawiającego uregulowane w przepisach 

prawa zamówień publicznych lub obowiązki archiwizacyjne, statystyczne, dochodzenie roszczeń 

itp. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

7) Osobom, o których mowa w 1), przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia żądania  

w zakresie przenoszenia danych. 

8) Osobom, o których mowa w 1),  w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych osobowych, o których mowa w 1), jest wymagane do wykonywania czynności 

w niniejszym postępowaniu, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością 

prowadzenie niniejszego postępowania. Wniesienie żądania usunięcia przetwarzanych danych 

osobowych danej osoby w trakcie prowadzenia niniejszego postępowania skutkuje obowiązkiem 

Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. Szczegółowe prawa i obowiązki 

osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający przetwarza w związku z niniejszym 

postępowaniem, uregulowane są w polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, która 

jest dostępna na stronie internetowej www.kolejeslaskie.com ,  

10) W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w 1), Zamawiający nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO, 

11) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(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. 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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 

http://www.kolejeslaskie.com/


 

10 

 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

12) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych: 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

13) W celu uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są 

przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu 

właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, 

przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia publicznego, 

Wykonawca złoży wraz z Ofertą oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych 

osobowych od osób trzecich dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

jako Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

 

Zatwierdza: 

 

 

       ________________________________ 

          

 

 

 

Zapytanie ofertowe przygotowali:  

Marzena Obierzyńska 

Jakub Kołodziejczyk 
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