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OUTIZP.261.4.2023 
 

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW 
 
 

Odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu: „Regeneracja wałów w rozdrabniaczu 
(napawanie)” 
 
Pytanie 1: czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie przewidzianego w tym postępowaniu  
terminu realizacji do 28 dni. 
 Odpowiedź: Tak zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 28 dni. 
 
Pytanie 2: czy Zamawiający dopuszcza z uwagi na to, że termin faktycznego zamontowania 
zregenerowanych wałów i płyt bocznych z przeciw nożami uzależniony jest od (trudnego do 
przewidzenia) terminu naprawy przekładni planetarnej w tej maszynie, zmianę sposobu 
rozliczenia płatności. Wykonawca po przekazaniu zregenerowanych wałów i płyt bocznych 
będzie mógł wystawić fakturę częściową  (z przewidzianym 30 dniowym terminem płatności) 
za usługę regeneracji powyższych elementów. Końcowe rozliczenie po zamontowaniu (w 
uzgodnionym  przez strony terminie) wałów i płyt bocznych z przeciw nożami w maszynie 
Zleceniodawcy. 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podział płatności procentowo 80% do 20% za 
wykonaną usługę w formie faktur częściowych.  
Wobec powyższego zapisy paragrafu 3 ust od 3 do 4 otrzymują brzmienie: 
3. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił „Protokół odbioru 
częściowego” który będzie zawierać wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad. 
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na podstawie faktur częściowych, na 
wskazany przez Wykonawcę    rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT, z zastrzeżeniem:  
a) strony ustalają płatność w dwóch transzach 
b) wartość transzy pierwszej zostaje ustalona do wysokości 80% kwoty o której mowa w ust. 
1 niniejszego paragrafu 
 
 
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 
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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: Piotr Żach 

 


