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Dzierżoniów, dnia 16.07.2020 r. 

SZD.ZP.08.2020 
OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla 

projektu "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, dostarczenie oraz montaż tablic informacyjno-
pamiątkowych w ramach promocji projektu "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, zgodnie z poniższym opisem. 

 

I.Szczegóły dotyczące zamówienia: 

a) Gmina Piława Górna: 

Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej o długości 489,00 mb na ul. Osiedle Młyńskie  

w Piławie Górnej w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w szczególności z pasa 

drogowego”. 

Wykonanie tablicy wraz z mocowaniem metalowym umożliwiającym późniejsze 

zamontowanie  do stalowego słupa, na którym obecnie zawieszone są tabliczki z nazwami ulic. 

Tablica – 1 szt., jednostronna, o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar europalety)  

wykonana z płyty PCV, o grubości co najmniej 8 mm.  

Mocowanie metalowe - obręcze metalowe (2 szt.) – dostarczone do Partnera oddzielnie, 

 tzn. bez konieczności przytwierdzania obręczy w sposób trwały do tablicy. 

 

b) Gmina Pieszyce: 

Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej o długości 539,2 m w Pieszycach z włączeniem do 

istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Polnej”. 

Wykonanie tablicy wraz z konstrukcją wsporczą i montażem do podłoża w miejscu wskazanym 

przez Partnera. 

Fundamenty: beton klasy min. C16/20 o wym. 30x30x90 cm. 

Tablica – 2 szt., jednostronna, każda o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar 

europalety)  wykonana z płyty PCV, o grubości co najmniej 8 mm. Tablica zostanie trwale 

zamontowana do podłoża przez Wykonawcę na dwóch okrągłych słupach stalowych 

(konstrukcja wsporcza ze stali ocynkowanej (tablica rozmieszczona pomiędzy dwoma słupami 

– rozstaw osiowy słupków 105 cm)), w miejscu i w terminie wskazanym przez Gminę Pieszyce 

po podpisaniu umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia. 

mailto:biuro@stowarzyszeniezd.pl


                                                                                                                                                                                      
 

 

 

  

  

 

 

Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów  

tel.: 74 81 08 431, tel. kom.: 516 730 990 

e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl  

NIP: 882-212-26-21  

REGON: 362761833  

KRS: 0000581096 

 

Gmina 

Łagiewniki 
Gmina 

Dzierżoniów 

Gmina 

Niemcza 
Gmina 

Piława Górna 
Gmina 

Pieszyce 

Powiat 

Dzierżoniowski 
Gmina  

Bielawa 
Gmina Miejska 

Dzierżoniów 

Komplet jednej konstrukcji mocującej: dwa słupy stalowe (bez szwu) ocynkowane minimum  

ϕ = 60,3 mm (grubość ścianki minimum 8 mm) o wysokości nad ziemią 294 cm (całkowita 

wysokość 370 cm) z górnymi zaślepkami, przeznaczone do umieszczania w gruncie wraz  

z 4 obręczami mocującymi dla każdej tablicy. Obręcze powinny być zamocowane do tablicy  

w sposób zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne. 

 

c) Gmina Miejska Dzierżoniów: 

Zadanie „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9  

w Dzierżoniowie” . 

Wykonanie tablicy wraz z mocowaniem, które umożliwi zamontowanie jej w sposób trwały  

i odporny na warunki atmosferyczne na jednym z przęseł ogrodzenia szkoły. 

Tablica – 1 szt., jednostronna, o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar europalety), 

wykonana z płyty PCV, o grubości co najmniej 8 mm. 

Mocowanie – możliwa dowolność doboru odpowiedniego mocowania, z zastrzeżeniem,  

że będzie ono zamocowane do tablicy w sposób zapewniający trwałość połączenia i będzie 

odporne na działanie warunków atmosferycznych. 

 

Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii 

kolejowej do Parowozowni)”. 

Wykonanie tablicy wraz z mocowaniem, które umożliwi zamontowania konstrukcji (dwa 

okrągłe słupy ze stali ocynkowanej (tablica rozmieszczona pomiędzy dwoma słupami)). 

Tablica – 1 szt., jednostronna, o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar europalety), 

wykonana z blachy aluminiowej (typu DIBOND), szczotkowana o grubości minimum 3 mm. 

Mocowanie – 4 obręcze mocujące, zamocowane do tablicy w sposób zapewniający trwałość 

połączenia i odporność na warunki atmosferyczne. Tablica zostanie zamontowana do słupków, 

których rozstaw osiowy będzie wynosić 105 cm, a średnica słupków wynosić będzie 60,3 mm. 

 

II.Tablice wykonane dla Partnerów (Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Piława Górna) zostaną 

zamontowane przez Wykonawców robót budowlanych przed rozpoczęciem prac. Do zadania 

Wykonawcy należy dostarczenie tablicy wraz z mocowaniem do siedziby Partnera Projektu  

(w zakresie dotyczącym Gminy Piława Górna) oraz do siedziby Zamawiającego (w zakresie 

dotyczącym Gminy Miejskiej Dzierżoniów). 

W zakresie zadania Gminy Pieszyce, dokładne miejsca objęte realizacją zadań, w których możliwe 

będzie zamontowanie tablic, zostanie wskazane przez Gminę po podpisaniu umowy  

z Wykonawcą. 

 

III.Tworzywo użyte do wykonania wszystkich tablic informacyjno-pamiątkowych musi być odporne  

na działanie warunków atmosferycznych (m.in. silne nasłonecznienie, w tym promieniowanie UV, 

wiatr, deszcz, śnieg itd.). 

 

IV.Wzór tablicy zostanie udostępniony przez Zamawiającego, natomiast sporządzenie projektów  

tablic na przekazanym wzorze będzie zadaniem Wykonawcy usługi. 

Projekt tablicy należy przesłać do Zamawiającego w celu jego akceptacji przed przystąpieniem do 

prac wykonawczych (wykonanie tablic, mocowań do tablic i konstrukcji wsporczej tablic). 

 

V.Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane tablice na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania 
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protokołu zdawczo-odbiorczego. Do obowiązku wykonawcy należą doraźne naprawy dotyczące 

konstrukcji tablic, mocowań oraz tablic, a także konserwacja oraz odtworzenie  

w przypadku aktów wandalizmu oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, w przeciągu 2 

tygodni od dnia otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: 

• do 24.08.2020 r. – termin dostarczenia tablic do siedziby Zamawiającego (w zakresie tablic Gminy 

Miejskiej Dzierżoniów) oraz Partnera (w zakresie tablic dotyczących Gminy Piława Górna) 

• 25.09.2020 r. – termin montażu tablic informacyjno-pamiątkowych (Gmina Pieszyce) 

 

4. Kryteria i sposób oceny ofert: 

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

 

5. Termin i sposób składania ofert: 

Oferty należy złożyć w biurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” (Rynek 36, 58-200 

Dzierżoniów) lub przesłać na ww. adres w terminie do 27.07.2020 do godz. 12:00. 

O terminie dostarczenia decyduje moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 

„Oferta – tablice informacyjno-pamiątkowe dla projektu „Redukcja skutków niekorzystnych 

zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie 

Powiatu Dzierżoniowskiego” 

 

Oferta powinna zawierać: 

• Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu), a w nim wskazane: pełne 

dane oferenta, cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. 

• Dodatkowo należy wskazać informację o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO 

stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia. 

 

6. Termin i miejsce otwarcia ofert: 

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

w dniu 27.07.2020 o godz. 12:15. 

 

7. Dopuszczalność zmian w umowie: 

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

stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych 

przesłanek niezależnych od Oferenta. 

 

8. Inne informacje: 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia 

okoliczności uniemożliwiających realizację projektu i w przypadku, gdy realizacja zamówienia nie 

będzie leżeć w interesie publicznym.  

 

9. Dodatkowe informacje:  

Projekt umowy stanowi integralną część ogłoszenia (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu). 
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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 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) 2. wykonywania zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podczas współpracy z 

osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane będą przez okres 

realizacji projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu.  

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

pracodawcy Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz 

Stowarzyszenia, na przykład: usługi teleinformatyczne, usługi 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 RODO.  

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 Stowarzyszenia 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. 

Konsekwencje niepodania 

danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem i warunkiem przystąpienia do postępowania 

oraz do zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty złożonej i/lub nie 

zawarciem umowy 
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