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ZAPYTANIE OFERTOWE

Modernizacja maszyn wytrzymałościowych
Informacje ogólne

1. Zamawiający'. Główny InsĘtut Górnictwa
Zapytanie o fertŃe prow adzone j e st z go dn ie z zasadami konkuręncyj no ś ci

Do niniejsz ego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dniaŻ9 styczntaŻ}} 

roku - Prawo ZamówieńPublicznych ( Dz. U. 20I7r. poz' L579)'

opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa modemizacji dwóch maszyn wytrzymał'ościowych ZDMŻ'1
i ZD1r4 5, znajdujących się na wyposazeniu Laboratorium Lin ilJrządzeh Szybowych.

Zakr es koni ecznej modernizacj i :

- Siły rozciągające i ściskające
- 1 Klasa pomiarowa
- Zakłesy pomiarowe masąm: 25 kN oraz 50 kN (odpowiednio)

- Pomiai przemieszczeniao dokładności 10 pm w zakresie ruchu głowicy

- Ekstensometr tensom etryczny zapinany na próbce (bazapomiarowa minimum 50mm, zabes

pomiarowy minimum t5mm) wraz z przetwomikiem pomiarowym

i{ejestracja wyników pomiaru na wspólnym dla obu maszyn stanowisku komputerowFwraz Z

wyznaczeniem następujących parametńw:
o Ax[%](Aa, A5, Alo);wydłuzenie względne próbki do zniszczenta

. E[7o];wydłużenie względne próbki do zniszczenia (specyfikacja amerykańska)

o Atf%];wydłużenie próbki przy maksymalnej sile
o dllmm];wydłużeniebezwzg\ędne próbki do zniszczenia
o E[MPa];moduł Younga
o En[kJ];energia zuŻytana zniszczenie próbki
o Fg.61 [kN];siła przy umownej granicy plastyczności Ro.or

. Fo.ozlkNf;siła przyumownej granicy plastyczności Ro.oz

. Fo'oslkN];siłaptzyumownej granicy plastyczności Rg.95

o Fg.1[kNf;siłaprzy umownej granicy plastyczności R9.1

. Fo.zlkNl;siła ptzyumownej granicy plastyczności Ro z

o F6.5[kNl;siłaprzy umownej granicy plastyczności Rg.5

o Fr[kN];siłaprzy umownej granicy plastyczności Rr

o Fe[kN] ;siłaprzy wyrażnej granicy plastyczności

'ł
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Fm[kN] ;największa siła rozciągająca
Fz [kN] ;siła zniszczenia
M[MPa] ;moduł stycznych
Rg 9 1 [MPa] ;umowna gr anica plastyczności dla x=0.O7oń
R6.92 IMP a] ;umowna granica plastyczno ści dla x:O .O2%o

R6 65 [MPa] ;umowna granica plastyczności dla x:0. 05%
R6. 1 [MPa] ;umowna granica plastyczności dla x=O.lYo
R6 2[MPa] ;umowna granica plastyczności dla x=0.2%o
Rg 5[MPa];umowna granica plastyczności dla x=O.5oń
R1 [MPa] ;umowna granica plastyczności dla x:\oń
O.2%YS[KSI]; umowna granicaplastyczności dla x:0.2Yo (specyfikacja amerykańska)
R6 5[MPa];umowna granica plastyczności dla x:O.SY,
R 1 IMP a] ;umowna gr anica pl astyczno ś ci dl a x:Ioń
Re[MPa] ;w yraźna gr anica plastyczności
YS I KS I] ; w yr aźna grani ca pl astyczno ści(sp ecyfi kacj a amerykańska)
Rm[MPa] ; w5Ąrzymałość na rozciąganie
UTS IKS I] ; w ytrzymało śó na rozciągani e (specyfi kacj a amerykańska)
Rrn/Rp.2

Rm/Re
R"1,0 [MPa] _ naprężenie przy IYo wydłuŻenia
Rz[MPa] ; naprężenie ztyw ające
v[mm/s] ; prędkośó przeprowad zania próby
mozliwośó dobierania rodzaju obliczanych parametrów dla konkretnych badań
mozliwośó wykonywania badań w dowolnej kolejności
możliwość drukowania na raportach automatycznie dodatkowo :

czas trwania próby
data, godzina badania
numer raportu
uczestników badania (pracownicy wybierani z definiowalnego rozwijanego menu)
dfugośó początkowa próbki Lo[mm]
przel<rój początkowy próbki So[mm] oraz parametry tekstowe wprowad za1e ptzez
wykonującego prób'ę typu: wykonujących próbę (wóześniej zdefiniowani praóownicy _
rozwijane menu wyboru), typ maszyny, miejsce ustawienia, zleceniod u*óu,twardość,
pokrycie powierzchni itp. parametry definiowane wg potrzeb.
dla serii badańobliczanie dodatkowo: średnia, wartość maksymalna, wartośó minimalna,
współczynnik zmienności V, odchylenie standardowe, wspóiczynnik Cp, wspJłczynnit<
cpk
praca w systemie operacyjnym windows 9g, windows Xp, windows 7 (system
operacyjny 64-bitowy), Windows 10 (system operacyjny 64_bitowy) *.połp'u.u z innymi
aplikacjami
możliwość pracy w sieci
mozliwość eksportowania danych do innych programów
prosta obsługa przez system rozwijanego menu orazpaskanarzędzi zprzyciskami
uruchamiającymi określone akcje
wszystkie opcje i komunikaty w języku polskim
praca za pomocą klawiatury, myszy lub,,szybkich klawiszy'' F 1 ..F 1 2
automatyczne wykrycię zainstalowanej karty pomiarowej

o

a

a

o

a

a
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Grafika programu:
o oglądanie do 10 wykresów jednocześnie
o automatyczneskalowanie wykresu na cały ekran po zakonczeniu próby jak i w trakcie

próby
o możliwośó minimalizowania chwilowo nie analtzowanych wykresów do ikon

o skalowanie osi X w [mm] ,|%]bądżw [s] przed lub po wykonaniu próby

o skalowanie osi Y w [N] lub [N/mm2]
o kursor podający współrzędne wybranego punktu lazywej
. mozliwośÓ opisania wybranego punktu krzywej komentarzem

o powiększanie i pomniejszanie wybranego obszaru wykresu

Zapis'.
. zapis konfiguracji programu na dysku
. 

"upi. 
i odczyt raportów zprób z wykresami oraz ich drukowanie

. zipis i odcz7Ąinformacji o standardowych próbach jak nazwapróby, materiał itp'

. Zipisaanycn w dodatkowym pliku otwieralnym w MS Excel, Statistica orazw formacie

ASCII
Dodatkowe wyposażenie :

1. Dodatkowy czujnik wymienny o zakresie 5kN -1 szt'

2 PC w wers notebook - min ekranu I7 cah-t szt

z Windows 10

Komunikacja:

musl

Zainstalowane

Bateria:
W

e

ub lepsza)Karta Wi-Fi 802.11ac (1

bit Professionallub równowaŻny zMicrosoft Windows I0 64-

i standard

DVD

min.5hCzas
Max.

lubre
Producent musi miec
Zao

LAN
Bluetooth v4.0

Min.2xUSB3.0
Min. 1xUSB2.0
Min. 1 x USB tyP C
Min. 1 x HDMI

ZŁączazewnętrzne:

Dysk twardy: ysk systemowyMin. SDD 240 GB d
Min. HDD 1T

-Czytnik kart SD
-Wydzielona klawiatura numeryczna
-Torba o wzmocnionej konstrukcji (twarda) ochraniaj ąca przed

uderzeniami w trakcie transportu w terenie'

-Pełnowyrrriarowa mysz' 3 przyciski + rolka

Wyposazenie:
jak notebookproducenta-Stacja dokująca tego samego

-Klawiatura

Wydajność obliczeniowa

Pamięó operacyjna:

pkt w teście PassMark - CPUProcesor osiągaj ący min. 7 200

DDR4 umozliwiającastandardzie min.Min. 16GB w

MarkG3DassMarkPteściew

- 17,5"1

Mark

min. Ż 100MHzZ

Min.950

Min. 1920x1080RozdzielczoŚó
Rozmiar
Karta

Kom sn ZEstanowiska:

J



Gwarancja Min. 3

na
64-bi t

stronie
Professional, lub wyŻszą

s

wersj 4, co możnapotwierdzi c

3.Monitor - L szt.

Certyfikaty:

System jakości

Pobór
akcesoria:

Złącza:
widzenia:

Czas I

Kontrast:
Jasność:
Ilość kolorów:
RozdzięIczość

a:

ekranu
monitora:

Min. 3

równowazny;TCO Di
Star@
splays lu

lub
b
dokument
dokument

ako
Producent musl mlec wdrozony system zarządzania

Max. 30/l W
Kabel: zasi HDMI USB

Min. 1 x HDMI
HubUSB-4min.

Min. 1 x DisplayPort
Min.1760/7760
Możliwośó enia io

Max. 8 ms
Min. 1000:1

Min.300 cd/m2
Min. 16 mln
Min. 1920 x 1200
16:10
Min.23 -24 5"
TFT LED

Uwagi do testów wydajności komputerów przenośnych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania komputera w celu potwierdzenia, w siedzibie
zatrtawiĄącego w trakcie trwania okresu gwarancyjnegó, testów wydajnościowych syntetycznychi aplikacyjnych.
Procedura testowa:
Zainstalowanie czystego systemu operacyjnego i koniec znychsterowników sprzętu;
Zainstalowanie oprogramowania PerformancóTest 8.0 i wykonanie 3 iteracji pełnego benchmarku.otrzymany wynik po trzeciej iteracji CPU Mark oru:z3D óraphics Mark ,ó"tlnąwziętedo ocenywydajności procesora i karty graficznej.
Zainstalowanie oprogramowanie BAPCo Mobilemark 2014 iwykonanie testu wydajności baterii.Otrzymany wynik zostanie wzięty do oceny wydajnoŚci baterii.
JeŻeli którykolwiekz otrzymanych wyników b 

'ędźiemniejszy niż wymagany w OPZ, komputerzostanie zakwalifikowany jako uszkodzony co będzie pod.tu*ą do iorrłr"igwarancyjnych.

4.Oprogramowanie do rejestracjio obróbki danych pozyskiwanych z maszyn
wytrzymałościowych ZDI'I2,5 iZDM 5. Licencja komórcyjna , bezterminowa, I szt.

Wyrnagany tęrmin wykonania dostawy _ do 8 Ęgodni od daty złożeniazamówienia
Wynagany termin gwarancji min.24 miesiące,-na modernizację, 36 miesięcy na komputer imonitor' Gwarancja na oprogramowanie powinna być zgodna z umowami ticency;nymiproducenta oprogramowania.

z
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Prosimy o padanie w ofercie następujących danych"

- cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwżględniająóe wszystkie koszty wraz zkosztami transportu

- termin płatności

ilI. Kryteria oceny ofert orazwybór najkorzystniejszej oferĘ
Kryteriami oceny ofert będą:

Cena brutto = 95 "/"
Termin płatności = 5"/"

- do 14 dni - 0 Pkt.
- do 30 dni - 5 Pkt.

Zamawiający vznazanajkorzystniejszą iwybierzeofertę, która spełnia wszystkie wymagania

określone w opisie przedmiotu zamówienia'
Cena podan aprzezfuyko.'awcę nie będzie podlegała zmiante w trakcie realizacjl' zamówienia'

Informuję, ze w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tyrn fakcie

powiadońieni i zosianie wdrozone przygotowanie zamówienia'

IV. Miejsce i termin składania ofert
ofertę naleŻy złoŻyćdo dnia 28.09.2018 godz.10.00. ofertę moŻnazŁożyÓ drogą elektroniczną

lub w siedzibie Zarnawiającego:

Główny InsĘtut Górnictwa'
Plac Gwarków l', 40-t66 Katowiceo
faxz 32 259 22 05; email: k.bula@gig'eu

Kontakt handlowY:
mgr KrystYna Bula - tel. (32) 259 2s tl

Zarrl,awtający informuje, iż ocenie podlegaó będą tylko tepozycje,którewpłyną do

ZamawiĄącego w okiesie od dnia wszcięcianiniejszego rozęznatiarynku do dnia, w któryrn

upłynie termin składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia zapytaniaofertowego w kazdej chwili, bez

podania przyczyny.

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA OFERT

Kierownik []:jni:' rr " ir" '''.' n;{}

ril

mgr ,,-Lt, r;Lat-_i
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Załqcznik nr 1
do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Adres:
NIP: ...

Regon:
Nr tel.:...
Nrfaksu:
Adłes e-mail: .....
Nazwa banku: ...,
Nr rachunku: .....

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OF'ERTOWYnr............. z dnia

netto: ..,
słownie:

/ PLN

wartość podatku VAT (przy stawce
słownie:

/ PLN

brutto: / pLN
słownie:.
- upusty cenowe ( jeśli dotyczą):
Termin płatności: ..................*
( *) należy wpisać; 14 tub 30 dni

Wodpowiedzinazapytanieofertowe zdnia nadostawę nazwa:

-:'.^:::,- -__; ""]"":"":'. oferujemy rea|izacjęprzedmiotu zamówieni azgodnie
Z warunkamt zawarlymi w/w zapytaniu ofertowym Za cenę:

)

1

Lp.

oprogramowanię

2

Nazwa przedmiotu
zamówienia*

3

Jednostk

mtary
a

4

Ilość

RAZEM:

5

Cena
jedn.
(netto)
w
PLN

6

Rabat
........"ń
w PLN

7

Wartoś
ć
ogółem
(netto)
po
rabacie
w PLN

8

Kwota
podatk
u VAT
w PLN

9

Wartość
ogółem
(brutto)
w PLN

6



odaćln

terowe:Oferowane Programy komPu

4

Informacja w
zakresie spełnienia
warunków. Proszę
wypełnić wiersze
poprzezwPisanie
TAK lub NIE

Wymagane

Wymagane

Wymagane

w
e

Wymagane

e

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

e

Wymagane

Wymagane

Wymagane

3

Warunek

R0. 1 [MPa] ; umowna granlca plastyczności dla

x:0.toń

R0.05[MPa] ; umowna granlca plastyczności dla

x:0.05oń

R0.01[MPa]; umowna graruca PlastycznoŚci dla

x:0.017o
R0.02[MPa]; umowna graruca plastyczności dla

x:0.02oń

siła
siŁa zntszczęnl.a
moduł

F1[kN]; siłaprzyumowneJ grarucy

R1

plastyczności

siła)F

F0.5[kN]; siłaprzy umowneJ gfarucy p1astyczności

R0.5

F0.2[kN]; slłaprzyumowneJ gfanlcy

R0.2

plastyczności

F0.05 [kN] ; siła przy umownęJ
ści R0.05

granicy

F0. 1 [kN] ; slŁa przy umowneJ grantcy plastyczności

R0.1

F0.02 [kN] ; siŁa przy umownęJ granlcy
R0.02

F0.01[kN]; siła przy umownęJ granlcy
R0.01

bezwzględne próbki do

Zll1.szczęIla

wydłużeniedl.[mm];

moduł YE a

probki dozniszczentawzględnewydłuzenielo//otE

sileAt

Ax[%](Aa, A5, A10 względne próbki

do znlszczętia
);wydłuŻenie

,,

Funkcje i warunki techniczne programu

komputerowego

1.Ż1

t.ŻŻ

1.Ż0

1.18

1.19

1.1s
1.16
t.l7

t.l4

1.r2.

1.13

1.11

1.10

1.8

1.9

1.6

1,.7

1.3

1.4

L.Ż.

1.1.

1

etrów:
rejestrować maszynbuodlawspólnymnapomiarówwyniki

zwraz
musrrogramowanre

tanowisku
Op
s

Lp.
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6.3

6.2.

6.1

6.

5.

4.7

4.6
4.5

4.4

4.3
4.2
4.1

4

3.

2.

1.37
1.36
1.35
1.34
1.33

1.32

1.31

1.30

1,.29

1.28

1.27

1.26

1.25

1.24

1.23

mozliwość
analizowan

minimalizowania chwilowo nie
do ikon

zakonczeniu
automatyczne

ak
skalowanie

w trakci e

wykresu na całyekran po

ednocześniedo 10

C ws

minimaln

o
badan

zmtenno sct
maksymaln

V
a,

obliczanie
programowanie m

wartość

usr

odchylenie

um
dodatkowo:

stan d
a,

ożIiwiaćd
średnia,

la

ardowe,

senl
warto sc

współczynnik

C

typu:
(

a
zl
menu

takŻe

wykonuj
parametry

wcześniej
wyboru)

ącego

eceniodawca, tw

pró

typ

tekstowe
bę

zdefiniowani

ardość,
maszyny

definiowane

pracownt

wprowadzane

pokrycie

cy
miejsce

ptzez
wykonujących

ustawi
rozwij

pró

powierzchni

bę
ane

enla,
iĘ

bki So mm
bki mm

m
wybieraniuczestników badani a (pracowni cy z

numer
badania

czas trwania

ności.badań w dowolne
must umożIiwiać

Oprogramowanie umożliwiać
rodzaj u obliczanych

musr
parametrów do

dobieranie

badań.

mm/s
Rz a

I%aRe1 0

Rm/Re
Rm/RO.2

UTS IKSł w1ĄrzymałośÓ na rozc'ąganle
a na

a

YS IKSł wyrażnaglanl ca
a ca scl

dlax:|ońR1 umownaMPa

R0.s[MPa]
x:0.5%o

; umowna granica plastyczności dla

0 .2

x:0
%
.2o//o

YS IKSr]
a

umowna graruca plastycznościdla

R1 dlax:lYoa umowna

R0.5[MPa]
x:0.5%o

; umowna granica plastyczności dla

R0.2[MPa]
x:0.2Yo

ca plastyczności dla; umowna grani

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

e

Wymagane

e

w

Wymagane

Wymagane

w

Wymagane

Wymagane

e

Wymagane

Wymagane

e

Wymagane

Wymagane

Grafika o musi umożliwiać:

dodatkowodrukowanie naanie musi umożliwiać
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oprogramowanie musi umożliwiać:

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wvmagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

skalowanie osi X w [mm], |%]bądżw [s] przed lub
po wykonaniu próby
skalowanie osi Y w lNl lub fN/mml
kursor podający współrzędne wybranego punktu
krzywei
możliwośó opisania wybranego punktu k'rzywej
komentarzem
powiększanie i pomniejszanie wybranego obszaru
wykresu

zapis konfiguracii programu na dysku
zapis oraz odcąĄ raportów zprob z wykresami' a
takŻe ich drukowanie
zapis oraz odcąĄ. informacji o standardowych
próbach takich jak: nazwa próby i materiał
zapis danych w dodatkowym pliku otwieralnym
pr zez p o si adane pr zez Zamaw iaj ąc e go
oprogramowanie Statistica, MS Excel orazw
formacie ASCII.
Oprogramowanie musi automaĘcznie
wykrywać zainstalowaną kartę pomiarową.
oprogramowanie musi pozwalać na wpisywanie
własnych charakterystvk wzorcowania.
oprogramowanie musi umożliwiać pracę w sieci.
oprogramowanie musi mieć wszystkie opcje i
komunikaty w języku polskim.
oprogramowanie musi umożliwiać pr^cę za
pomocą klawiatury' myszy lub ooszybkich
klawiszyo'(ti. Fl, F2, itd.)
oprogramowanie musi umożliwiać obsługę
poprzez system rozwijanego menu oraz paska
narzędzi z przyciskami uruchamiającymi
określone akcie.
oprogramowanie musi działać na posiadanych
przez Zamaw iającego systemach operacyj nych
MS Windows 7/8/10.

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7
7.1

7.2.

7.3

7.4

8.

9

10.

11.

12

13

14.

udzielenie odnowiedzi nesatvwnei ..NIEt t snowoduie odrzucenie ofertv.

oprogramowarua.

oświadczenie Wykonawcy:

oświadczam, Że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
oświadczam, ze spełniam wszystkie wymagania zawartew Zapytaniu ofertowym,
oświadczam, Że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sporządzenie niniej szej oferty,
oświadczam , Że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 3 0 dni od daty
złożenia ofeńy.
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Klauzula informacyj na z afi . 1 3 RODO :

Zgodnie z art' 13 ust. l i 2 rozporządzęnia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kułietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób flzycznychw związlu zprzętwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozpotządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE L l 19 z04'05'20l6, str, 1), dalej ',RoDo'', informuję, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut G órnictw ą
Plac Gwarków ]
40 - 166 Katowice
inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym InsĘtucie Górnictwa jest Pan:
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@eig.ęu.,

PanilPana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RoDo w celu związanym niniejszym
zapytaniem ofertowym
odbiorcami PaniPana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.' 4.8 ustawy z dnta29 stycznia 2004 r' _ Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z20l'7 r.poz. 1579 i 2018)
PatilPana dane osobowe będą przechowywanę przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania dotyczącego
niniejszego zapytania, a jeŻe|i czas trwarlia umowy prze|<racza 4 lata, okres przechowyłania obejmuje cały czas
trwania umowy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art.22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani,/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani./Pana danych osobowych l;

na podstawie ań. l8 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzężętięmprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo';
prawo do wnięsięnia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruSza przepisy RoDo;
nie przysługuję Pani,/Panu:
w związku z art. I7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
na podstawie art,2t RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO.

oświadczęnię wykonawcy w zakręsie wypęłnięnia obowiazków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14

ftzycznych, od których danę osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówięniapublicznego w niniej szym postępowaniua'

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionei)

I lryiaśnienie: skorzystanie z prawq do sprostowanią nie może skutkować zmianq wyniku postępowąnict
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianq postąnowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie
m oże narus z ać int e gr a lnoś ci pr ot okołu or az j e go z ał qczni ków.
2lryiŃnienie: prcwo do ograniczenia przetvvarząnia nie mą zastosowanią w odniesieniu do przechowyvania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prąw innej osobyfizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20|616'79 z dnia27 kwiętnia2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznychw zutiązllt zprzętwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46lwB (ogólne rozporządzenię o ochronię danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.2016, str' 1).
a W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RoDo treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przezjego wykreślenie).
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