ZD.271…..2022.M.S

Szydłowiec, dnia ……. 2022 r
Załącznik Nr 2
projekt zamówienia na dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5
dla gminy Szydłowiec w 2022 r.

ZAM ÓWIE N IE
Gmina Szydłowiec zamawia dostawę: kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 mm – 1300 ton,
spełniające wymagania określone w PN-EN 13 242.
Dostawa realizowana będzie samochodami samowyładowczymi na teren Gminy Szydłowiec
w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Minimalną ilość jednorazowej dostawy określa się na
25 ton. Dostawca każdą partię kruszywa zaopatrzy w atesty i certyfikaty dopuszczające do
stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z art 10 ustawy Prawo Budowlane i zgodność z PNEN 13 242..
Rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, w terminie
14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego. Podstawą do
wystawienia faktury będzie dokument WZ potwierdzony przez upoważnionego do odbioru
pracownika Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
W przypadku dostarczenia kruszywa nie spełniającego wymagań określonych w PN-EN 13
242 i wymagań Zamawiającego, Dostawca dostarczone kruszywo zobowiązany jest zabrać na
własny koszt.
Tryb przeprowadzenia zamówienia publicznego zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień,
wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Szydłowca Nr 20/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
udzielania zamówień , których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł.
Termin realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2022 r.
Wartość Zamówienia określona na podstawie złożonej oferty z dnia …...2022 r.
kruszywo mineralne, frakcji 0-31,5 mm – 1300 tonx…….zł/t = ………. zł netto
Ogółem wartość zamówienia: ………. zł/netto + VAT 23% – ogółem ………. zł/brutto
Fakturę wystawić na:
Gmina Szydłowiec
ul. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec
NIP 799-19-13-158
bieżące utrzymanie dróg gminnych – ……….. zł
budowa drogi gminnej Świniów – Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec – ………... zł
budowa drogi gminnej w miejscowości Chustki(działka nr 144) od drogi powiatowej Chustki – Pogroszyn w kierunku drogi Chustki – Zdziechów Działy gmina
Szydłowiec – ……. zł
sporządzone w 3 egzemplarzach:
egz nr 1- dostawca
egz nr 2 - zmawiający - wydział finansowy
egz nr 3 - zmawiający - a/a
sporządził:mgr inż. Mirosław Sasal tel. 48 617 86 53, 606 613 412, e-mail: drogi@szydlowiec.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość
nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.
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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szydłowiec, 26-500 Szydłowiec, Pl.
Rynek Wielki 1
2) inspektor ochrony danych osobowych u administratora -adres e-mail: iod@szydlowiec.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa;
6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) 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 *;
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 **;
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;
9) 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
** Wyjaśnienie: 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 fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego

