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Dzierżoniów, dnia 11.07.2019 r. 

 

SZD.ZP.14.2019 

 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego 

na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. 

„Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci 

kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” 

 

1. Zamawiający:  

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska 

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Redukcja 
skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji 
deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w 
ogłoszeniu o naborze RPDS.04.05.01-IZ.00-02-353/19 w ramach poddziałania 4.5.1 
„Bezpieczeństwo – konkurs horyzontalny”. 
 
Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie „Stowarzyszenia Ziemia 
Dzierżoniowska” (Lidera) oraz Gmin (Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Pieszyce, Gmina Piława 
Górna) – członków Stowarzyszenia i obejmuje budowę i modernizację wyznaczonych odcinków 
kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 
Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności Projektu do 

Zamawiającego został określony na dzień: 19.08.2019 r. 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

Oferent jest zobowiązany wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3  studiów 

wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie niższej niż 2,5 mln PLN netto każdy. 

Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot 

zamawiający. 

Wszelkie kopie dokumentów obligatoryjnie muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii oznacza złożenie podpisu wraz 

z pieczęcią imienną (lub czytelnie imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia) na każdej 

stronie dokumentu z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem”. 
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5. Kryteria i sposób oceny ofert: 

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena). 

6. Termin i sposób składania ofert: 

Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera w biurze 

„Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” mieszczącym się pod adresem: 

Rynek 36/2 

58-200 Dzierżoniów 

 

W terminie do dnia: 19.07.2019 r. do godz: 12:00 

O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty udokumentowany adnotacją na kopercie 

dokonaną przez pracownika Zamawiającego. 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: 

-nazwa, adres oraz dane kontaktowe(nr telefonu, e-mail) Oferenta,  

-dopisek „Oferta – Studium Wykonalności dla projektu pn. „Redukcja skutków 

niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” 

 

Oferta powinna zawierać: 

Pełne dane oferenta, cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto, informację o zapoznaniu się 

z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia. 

 

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie 58-200, Rynek 36 w dniu 

19.07.2019 r. o godz. 12:15. 

 

8. Dopuszczalność zmian w umowie: 

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu, za zgodą obu 

stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia 

obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta. 

 

9. Unieważnienie postepowania: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację projektu i w 

przypadku, gdy realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

 

10. Inne informacje: 

Studium Wykonalności należy przekazać Zamawiającemu w formie cyfrowej na nośniku 

zewnętrznym, tj. dysk CD lub pendrive w formacie PDF oraz w formacie umożliwiającym 

edytowanie dokumentu. 

 

11. Dodatkowe informacje:  

Projekt umowy stanowi integralną część ogłoszenia. 
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Klauzula ogólna obowiązku informacyjnego 

Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska 
Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, 

że: 

Administrator Pani/Pana 

danych 

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów 

 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: biuro@stowarzyszeniezd.pl 

2) telefonicznie: (74) 81 08 431 

3) pisemnie: Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów 

Inspektor Ochrony Danych W Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pan Marcin 

Pawełek, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: 

mpawelek@stowarzyszeniezd.pl, lub pisemnie (na adres siedziby).  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych kategorii 

danych 

Dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w celach: 

1) wypełnienia obowiązków prawnych w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe (na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 1 lut. G RODO) - ciążących na Stowarzyszeniu w szczególności zadań wynikających 

z: 

a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

- dane będą przetwarzane nie dłużej, niż przez okres ujęty w ramach konkretnych przepisów prawa wraz 

z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwaliów. 

2) zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które 

zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia 

umowy.  

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia 

określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług 

drukarskie, usługi prawne i doradcze.  

Prawa osoby, której dane  

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma  Pani/Pan 

prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub 

przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych 

osobowych, tj. prawo do otrzymania od Urzędu Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te 

dane innemu administratorowi danych). 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 
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