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OUTIZP.260.27.2022 
 

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW 
 
 

Odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu: „dostawa i montaż bram garażowych oraz 
drzwi w budynku warsztatowym na ulicy Łąkowej 10 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z 
demontażem starych.”  
 
Pytanie 1: czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na bramy, które nie posiadają 
dokumentacji określającej współczynnik przenikania ciepła, drzwi oferowane posiadają 
wszystkie niezbędne aprobaty techniczne ale dla tych bram producent nie wykonuje badań na 
żądany współczynnik? 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na drzwi posiadające wszystkie 
niezbędne aprobaty techniczne pod warunkiem że oferowane drzwi będą posiadały 
odpowiednie wypełnienie (drzwi ciepłe). 
 
Pytanie 2: czy zamawiający dopuszcza mniejszą powierzchnię przeszklenia? Możliwości 
techniczne producenta pozwalają na wmontowanie szklenia o wymiarach światła 
195mm/525mm=0,1 m2 8 sztuk dla bram bez drzwi przejściowych i 6 dla bram z drzwiami 
przejściowymi. 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z przeszkleniem bram w 
mniejszym procencie niż wymagane w Zapytaniu. Zamawiający na etapie weryfikacji ofert 
będzie oceniał powierzchne przeszklenia oferowanych drzwi w stosunku do wymogu 
zawartego w nn. Zapytaniu Ofertowym. 
 
Pytanie 3: czy Zamawiający może doprecyzować & 8 punkt 3 umowy w zakresie jakie 
uszkodzenie bram jest traktowane jako wynikające z gwarancji wykonawcy.  
 Odpowiedź: Zamawiający informuje iż treść & 8 punt 3 Wzoru Umowy otrzymuje 
brzemię:  
„3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich napraw, 
które wynikną w czasie trwania gwarancji, pokrywając wszelkie ich koszty, łącznie z kosztami 
transportu, jeżeli naprawy te wynikną z niewłaściwego montażu lub wad fizycznych produktu.”  
 
Zamawiający informuje także, iż z istoty gwarancji wynika, że ma ona zapewnić przydatność 
rzeczy do normalnego użytku, pojęcie wadliwości zatem nawiązuje do braku (zmniejszenia) 
cech użytkowych, jakie rzecz powinna mieć zgodnie z normami i uzasadnionymi 
oczekiwaniami. 
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Klauzula informacyjna: 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych 

osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,  ul. 
Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą reprezentującą Administratora Danych jest Prezes Zarządu. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Krzysztofa Orzechowskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować 
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@gkostrow.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów 
prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo 
stroną.  

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. 

5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych                 w art. 17 RODO, 

• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 
21 RODO, 

• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia 
przetwarzania danych. 

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania 

 

 

 

 

  

OPRACOWAŁ:  

 


