
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka 
z o. o. w Bychawie ul. M. Rataja 6, 23 – 100 Bychawa, NIP 7130005821, REGON 
430515145  reprezentowane przez Zarząd w imieniu którego działa Prezes Zarządu Paweł 
Pikula. 
 
Tryb postępowania: zgodnie z art. 2 ust 1. pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 zpóźn.zm.) w tym postępowaniu 
nie stosuje się. 
 
Nazwa zadania: „Wymiana na nowy kotła na paliwo stałe w budynku administracyjnym 
BPK Sp. z o.o. w Bychawie” 
 
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącego kotła na miał 
węglowy, demontaż istniejących odcinków instalacji grzewczej w pomieszczeniu kotłowni 
wraz z istniejącymi pompami oraz dostawa i montaż nowego kotła na eko-groszek wraz z 
wymianą odcinków instalacji grzewczej w pomieszczeniu kotłowni, wymianą pomp 
cyrkulacyjnych na nowe oraz podłączeniem istniejącej instalacji grzewczej do nowego źródła 
ciepła w kotłowni budynku administracyjnego Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o.o. w Bychawie ul. Macieja Rataja, 23-100 Bychawa.  

Parametry kotła są zawarte w załączniku nr 1.  

Termin składania ofert: do 11 czerwca 2021 r. do godziny 12.00 za pomocą poczty 
elektronicznej (mail: sekretariat@ebpk.pl), pocztą tradycyjną lub osobiście – ul. M Rataja 6, 
23-100 Bychawa. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  Kompletne zamówienie powinno zostać 
wykonane w terminie do 45 dni od złożenia zamówienia. 

Kryteria oceny ofert: kryterium  decydującym  o  wyborze  oferty  jest  cena  –  przy  
założeniu, że  wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z 
wymaganiami zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny. 

 

Klauzula 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: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bychawskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, ul. Rataja 6. 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ebpk.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Wymiana na nowy kotła na paliwo stałe w budynku administracyjnym BPK Sp. z o.o. w 
Bychawie” 



 
4. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy zawarciu umowy na realizację niniejszego 

zadania będą wykorzystywane w celach: 
1) zawarcie i wykonanie umowy - przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej 

zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO); 
2) b. wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: wystawianie i 

przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie 
reklamacji. 
Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy 
korzystać: 
- przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) 
RODO) - np. w przypadku wystawienia faktury, 
- przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane 
(podstawa prawna : art. 6 ust. 1 c) RODO) np. ze względów podatkowych, 
- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania 
obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art.6 ust.1 f) RODO); 

3) c. dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami - przez czas trwania 
umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz przez okres, po którym 
przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez 
nas roszczeń/ obrony przed roszczeniem lub zawiadamiania właściwych organów - 
przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO); 

4) d. dokonywania analiz i statystyk na potrzeby realizacji i rozliczenia niniejszego 
zadania - przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po 
którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art.6 ust. 
1 b) RODO. 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6. posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
3) 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; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

7. nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) 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. 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1.  

Parametry kotła.  

Moc cieplna kotła od 65 kW do 75kW 

Klasa kotła 5 (najwyższej) ustalona w normie PN‐EN 303‐5:2012. 

Konstrukcja  oparta  jest  na  bazie  płomieniówkowego  wymiennika  ciepła   o  wysokiej 

sprawności  wymiany  ciepła,  wykonanego  w  formie  wydzielonej  kolumny  grzewczej. 

Optymalizacja  komory  spalania  umożliwiająca  uzyskanie  niskiej  emisji  zanieczyszczeń  oraz 

wysokiej sprawności cieplnej kotła. Kocioł wyposażony został w żeliwny palnik retortowy ze 

zintegrowanym  ślimakowym  podajnikiem  paliwa.  Kocioł  wyposażony  w  automatykę 

pogodową  z obsługą zaworu mieszającego, pompy CO oraz CWU. Umożliwienie podłączenie 

dodatkowych  modułów  zaworu  mieszającego  oraz  modułu  internetowego.  Automatyka 

powinna pracować w systemie, który automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje 

mocą  kotła  w  zależności  od  paliwa  i  temperatury  kotła.  Automatyka  powinna  umożliwiać 

zabezpieczenie  temperatury  powrotu  poprzez  sterowanie  pracą  pompy  kotła,  oraz  dać 

możliwość  podłączenia  termostatów.  Kocioł  może  być  wyposażony  w  system 

automatycznego  odpopielania  oraz  czujnik    kontroli  obrotu  podajnika.  Kocioł  może  być 

wykonany  z  wbudowaną  wężownicą  schładzającą  oraz  powiększonym  zbiornikiem  paliwa. 

Kocioł musi spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska 5 klasy (najwyższej) ustalone 

w normie PN‐EN 303‐5:2012.  

 

 

 

 

 

 


