
Poznań, dnia 11.06.2018 r. 
Nr sprawy: 332/02/18 

 
 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1 – 3 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 
 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

 
Modernizacja rozdzielni głównej NN wraz z robotami towarzyszącymi budowlanymi zgodnie z 

zadaniem pn. „Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” w  

budynku Teatru przy ul. Fredry 9 w Poznaniu 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 

Otwarcie ofert odbyło się w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 61-701 Poznań, w pokoju 

działu administracji, w dniu 11.06.2018 r. o godz. 9:30. 

 

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie w wysokości: 852 992,45 PLN 

 

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 
 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 

Cena za 
przedmiot 

zamówienia 
(PLN) 

Okres 
gwarancji 

(m –ce) 

Termin 
realizacji 

Termin 
płatności 

1 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 
Elmontaż BG 

Ul. Niedzielna 24 
86-005 Białe Błota 

568 358,72 60 
Zgodnie 
z SIWZ 

Zgodnie 
z SIWZ 

2 
Elektrobudowa S.A. 
Ul. Porcelanowa 12 

40-246 Katowice 
365 725,74 60 

Zgodnie 
z SIWZ 

Zgodnie 
z SIWZ 

3 
Control Process S.A. 

Ul. Obrońców Modlina 16 
30-733 Kraków 

417 030,50 60 
Zgodnie 
z SIWZ 

Zgodnie 
z SIWZ 

 
 
 

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
 



6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w 

Poznaniu, 61-701 Poznań, ul. Fredry 9, tel. 61 659 02 00, fax. 61 639 39 89 , e-mail: 

sekretariat@opera.poznan.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na modernizację rozdzielni głównej NN wraz z robotami 

towarzyszącymi budowlanymi zgodnie z zadaniem pn. „Modernizacja sceny głównej Teatru 

Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” w  budynku Teatru przy ul. Fredry 9 w Poznaniu 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia                      2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 

dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 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; 

− 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;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 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. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 

 

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych 

 

Robert Szczepański 


