Katowice, dnia 11.10.2018r.
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach
ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice
telefon: (32)603 57 00, telefaks: (32) 603 57 27
e-mail: sekretariat@zec.katowice.pl
http://www.zec.katowice.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – aktualizacja terminu składania ofert
dotyczy: udzielenia zamówienia w trybie przetargu otwartego nr 169/TI/PO/W5/2018
pn. „Likwidacja dwóch kotłów „BORSIG” wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz wykonanie
niezbędnych prac budowlanych w kotłowni Wydziału 5 „Wieczorek””
Zakłady Energetyki Cieplnej ogłaszają przetarg otwarty na wykonanie zadania pn. „Likwidacja dwóch
kotłów „BORSIG” wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych
w kotłowni Wydziału 5 „Wieczorek”".
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Oczekiwany termin oddania kotła do użytkowania 15.05.2019r.
W przypadku braku możliwości wykonania zadania w wyżej wymienionym terminie, prosimy
o podanie realnego terminu realizacji prac.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W celu otrzymania SIWZ wraz z załącznikami należy przesłać pismo z prośbą o udostępnienie
ww. dokumentów na adres e-mail: fz@zec.katowice.pl załączając dane identyfikacyjne Firmy tj. KRS
lub CEIDG, NIP, REGON.
WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20 000,00 zł na rachunek
w Banku Millennium S.A. nr 49 1160 2202 0000 0002 5507 8009 przed upływem terminu składania
ofert.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie ZEC S.A. w siedzibie Zamawiającego 40-205 Katowice
ul. Ścigały 14 w terminie do dnia 25.10.2018r. do godz. 12.00. w zamkniętej kopercie,
zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność z dopiskiem:
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
przetarg otwarty nr 169/TI/PO/W5/2018 pn.:
„Likwidacja dwóch kotłów „BORSIG” wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz wykonanie
niezbędnych prac budowlanych w kotłowni Wydziału 5 „Wieczorek””
- nie otwierać
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DANE KONTAKTOWE
Osoby do kontaktu w sprawach technicznych i odbycia wizji lokalnej
 Kierownik Obszaru 3 Sławomir Gąsiorczyk
ul. Szopienicka 58, Katowice; tel. 605 595 406
adres e-mail : slawomir.gasiorczyk@zec.katowice.pl
 Starszy Mistrz Wydziału 5 Przemysław Lisowski
ul. Szopienicka 58, Katowice; tel. 722 060 801
adres e-mail : przemyslaw.lisowski@zec.katowice.pl
 Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów – Jan Kasperek,
ul. Ścigały 14, Katowice; tel.: (32) 603 57 56,
adres e-mail: jan.kasperek@zec.katowice.pl
Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania


Kierownik Działu Zakupów - Anna Jochemczyk
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 10, 722 033 809
e-mail: anna.jochemczyk@zec.katowice.pl



Inspektor Działu Zakupów - Karolina Majewska,
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 24, 722 033 708
e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. ZEC S.A. jest administratorem danych osobowych przekazanych przez potencjalnych
Kontrahentów w rozumieniu 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 (RODO).
2. W każdym przypadku dotyczącym danych osobowych, potencjalni kontrahenci mogą
kontaktować się z ZEC S.A.: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na
adres sprzedaz@zec.katowice.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności zmierzające
do zawarcia umowy) w celu rozpatrzenia ofert potencjalnych Kontrahentów i wyboru oferty
potencjalnego Kontrahenta, z którym zostanie zawarta umowa.
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu rozpatrzenia ofert oraz po ich rozpatrzeniu do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z niniejszym
postępowaniem.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia oferty, a ich niepodanie uniemożliwi
rozpatrzenie oferty.
6. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane przez m.in. przez firmy zapewniające Spółce
wsparcie IT, obsługę prawną, czy obsługę korespondencji.
7. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
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INFORMACJE DODATKOWE
1. Regulamin Zakupów w ZEC S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.zec.katowice.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jak też uznania, że przetarg
nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
Anna Jochemczyk
_____________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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