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WYJAŚNIENIA  SWZ 2 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Budowa budynku garażowego przy OSP w Żywocicach”    

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) odpowiadając na pytania 
Wykonawców Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ): 
 
 
Pytanie 1: 
 
Zastrzeżenia co do wzoru umowy: 

I. W § 1 pkt 3 Zamawiający określił przedmiot umowy. W § 1 pkt 3 ppkt 4 Zamawiający 
jako przedmiot umowy  wskazał „uzyskanie nałożonego decyzją pozwolenia na 
budowę pozwolenia na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego”. 
 
Celem wyceny kosztów przedmiotu zamówienia proszę o udzielenie odpowiedzi 
na pytanie: 
 
1. Czy Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę/rozbiórkę 

pozwalające na wykonanie przedmiotu umowy? 
 
2. Czy Zmawiający zamierza zlecić i udzielić potrzebnych pełnomocnictw 

Wykonawcy  koniecznych do wykonania przedmiotu umowy ? 
 

3. Czy w ramach przedmiotu umowy Wykonawca ma uzyskać dla 
Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego? 

 
4. Czy Zamawiający w ramach umowy zamierza zlecić i udzielić potrzebnych 

pełnomocnictw Wykonawcy dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wskazane w art. 59 ust. 7 ustawy prawo budowlane?   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje zgodą administracyjną na wykonanie inwestycji.  
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego. Wszelkie niezbędne pełnomocnictwa będą udzielane na bieżąco w trakcie 
trwania inwestycji. 

 
Pytanie 2: 

 
II. Jeżeli odpowiedź na zadane pytania w pkt I  pkt 2-4 byłaby twierdząca to w związku z 

treścią § 4 pkt 1 ppkt 3 Wykonawca wnosi o: 
 

      1.   rozszerzenie  § 5 umowy (Obowiązki Zamawiającego) poprzez dodanie: 
-  pkt 8 w brzmieniu: „przedłożenie w dniu podpisania umowy ważnego 



  

pełnomocnictwa stanowiącego dla  Wykonawcy podstawę uzyskania w imieniu i 
na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę/rozbiórkę”, 
 
- pkt 9 w brzmieniu: „przedłożenie Wykonawcy nie później niż w terminie 2 dni od 
pisemnego wystąpienia Wykonawcy do Zamawiającego ważnego 
pełnomocnictwa stanowiącego dla  Wykonawcy podstawę umocowania do 
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
przedmiotu umowy” 
 

1. Dodanie § 16 pkt 2a w brzmieniu:  
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy 
dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku o którym mowa w § 5 pkt 8 i 9”  

 
2. Dodanie w § 2 pkt 6 w brzmieniu „termin zakończenia całości przedmiotu umowy o 

którym mowa w § 2 pkt 3  ulega przedłużeniu do czasu uzyskania przez 
Zamawiającego ostatecznej, prawomocnej decyzji administracyjnej - pozwolenia na 
budowę/rozbiórkę liczony od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie 
na budowę/rozbiórkę” 
 

3. Dodanie w § 2 pkt 7 w brzmieniu „Termin opisany w § 2 pkt 3 z zastrzeżeniem § 2 pkt 
6 uważa się za zachowany przez Wykonawcę  jeżeli Zamawiający wykona swój 
obowiązek określony § 5 pkt 9 do dnia upływu terminu  oraz w dniu upływu terminu 
Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego  odpowiedni wniosek/zawiadomienie w 
sprawie pozwolenia na użytkowanie.”  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 3: 
 

III. Proszę o wyjaśnienie zapisów § 1 pkt 3 ppkt 4 w zw. z art. 2 pkt 3 w zw. z § 9 pkt 2 w 
zw. z § 11 pkt 1 pkkt 3 w zw. z § 16 pkt 1 ppkt 1 w zw. z SWZ  dotyczącą terminu 
składania ofert i ewentualnego terminu zawarcia umowy poprzez wskazanie w 
jaki sposób wykonawca ma wykonać przedmiot umowy do dnia 31.08.2022 r. 
jeżeli zamawiający wskazuje, że na nieruchomości mogą wystąpić kolizje 
sąsiedzkie § 4 pkt 29, nieznane instalacje § 4 pkt 13 i uzależnia dotrzymanie 
terminu przez Wykonawcę od wykonania w całości przedmiotu umowy tj. również 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Ponadto, Zamawiający przewiduje kary 
umowne za każdy dzień opóźnienia w realizacji terminu wykonania umowy. 
Biorąc pod uwagę terminy uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i na 
użytkowanie (nawet biorąc pod stan epidemii) wykonanie przedmiotu umowy od 
najwcześniej końca kwietnia 2022 r. nie pozwala na realizację umowy                              
w terminach określonych przez Zamawiającego.    
W związku z powyższym proszę o dostosowanie zapisów umowy w sposób 
umożliwiający Wykonawcy jej wykonanie zgodnie z zasadami współżycia 
społecznego, w oparciu o zasadę  równości stron umowy.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie. 
Ponadto Zamawiający informuje, iż wydłużył termin wykonania zamówienia do 31.10.2022r. 
 
Pytanie 4: 
 

IV. W  §3 pkt 1 ppkt  1 Zamawiający wymaga złożenia po podpisaniu umowy kosztorysu 
sporządzonego metodą szczegółową. Powołując się na powszechne 
obowiązujące zasady kosztorysowania robót budowlanych. 
Wykonawca podnosi, że zgodnie z art. 34 ust. 2  pzp Minister Rozwoju i 
Technologii wydał rozporządzenie z dnia 20.12.2021 r. (Dz.U. za 2021, poz. 



  

2458) gdzie określił, że kosztorys inwestorski sporządza się metodą kalkulacji 
uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych 
przedmiarem robót jako sumy iloczynów liczby jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych i cen jednostkowych robót podstawowych bez podatku od towarów 
i usług, określając wzór kosztorysu oraz sposoby kalkulacji. 
Wobec powyższego żądanie od Wykonawcy przedłożenia kosztorysu 
szczegółowego stanowi nieuzasadnioną ingerencję Zamawiającego w sposób 
wykonywania wyceny przez Wykonawcę. 
Natomiast biorąc pod rozwagę uwagi zamieszczone w pkt III nakazuje zachować 
ostrożność wobec intencji Zamawiającego, który zapisami umowy dąży do 
uniemożliwienia wykonania zamówienia publicznego  Wykonawcy.  
Celem prowadzenia zamówienia publicznego w dobrej wierze Wykonawca zwraca 
się z prośba dopuszczenia możliwości przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu 
sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej i wprowadzenia zmian do § 3 pkt 
3 pkt 1 i innych zapisów umowy powołujących się na „Kosztorys Szczegółowy”  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie. 
Ponadto Zamawiający informuje, iż niezależnie od wprowadzenia wynagrodzenia 
ryczałtowego za realizację przedmiotu zamówienia żąda od Wykonawcy, z którym zostanie 
podpisana umowa sporządzenia i złożenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy 
kosztorysu szczegółowego przygotowanego na podstawie przedmiarów robót. Podobnie jak 
przedmiar robót ma charakter pomocniczy dla Wykonawcy przy wycenie  przedmiotu 
zamówienia, tak kosztorys szczegółowy będzie miał taki charakter dla Zamawiającego. 
Wartości poszczególnych pozycji z kosztorysu szczegółowego będą pomocne np. do 
szacowania wartości wykonanych robót i ich zaawansowania, przy rozliczeniu dodatkowych 
robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, 
w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art.455 ust. 1 pkt 3 
ustawy Pzp, przy ustalaniu wysokości płatności częściowych, czy określaniu (w przypadku 
uszkodzenia czy zniszczenia mienia w okresie późniejszej eksploatacji) wysokości szkody               
w negocjacjach  z ubezpieczycielem. 
 
Pytanie 5: 

 
V.      Z uwagi na obowiązek wykonawcy wskazany w § 4 pkt 7 umowy i brak danych w 

SWZ prosimy o podanie danych umożliwiających wycenę, zakresu związanego z 
organizacją ruchu na czas budowy. 
Dokumentacja budowlana i wykonawcza powinna zawierać w swoim zakresie, 
projekt organizacji ruchu. Brak projektu uniemożliwia prawidłową wycenę, a cały 
ciężar kosztów i ryzyka z tym związanych przerzucony zostaje na Wykonawcę. 
 
W związku z brakiem projektu i treścią § 2 pkt 3 umowy wnosimy o dodanie § 2 
pkt 8 umowy w brzmieniu: 
„Termin zakończenia całości przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 pkt 3  
ulega przedłużeniu o czas konieczny dla wszelkich uzgodnień, pozwoleń w 
organizacji ruchu, koniecznych do uzyskania dla wykonania przedmiotu umowy.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie. 
Ponadto Zamawiający informuje iż, wydłużył termin wykonania zamówienia do 31.10.2022r. 
 
Pytanie 6: 
 

VI. Z uwagi na obowiązek wykonawcy wskazany w § 4 pkt 1 ppkt 10 Wykonawca prosi o 
udzielenie informacji: 
 
Czy Zamawiający dysponuje w okolicach przedmiotu umowy przyłączem z  
udostępnieniem energii elektrycznej i wody?  Prosimy o podania odległości 



  

istniejącego przyłącza energii elektrycznej i wody od terenu robót, wraz z 
parametrami (warunkami przyłączenia)? 
Czy wskazane miejsca włączenia (czerpania wody, pobory energii elektrycznej), 
spełnią wymagania niezbędne do prowadzenia robót, zasilenia wymaganego 
sprzęty i zaplecza budowy?   
Prosimy o zamieszczenie mapy zawierającej naniesione przyłącza mediów i 
inne?  
 
Z uwagi na potrzebę zapoznania się z pełną dokumentacją przebiegu mediów 
dotyczącą stanu konieczną dla oceny kosztów szacowania przedmiotu umowy  
Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert. 
 

Odpowiedź: 
Przygotowanie i organizacja placu budowy w całości należy do obowiązków Wykonawcy. 
Ponadto Zamawiający informuje, iż wydłużył termin składania ofert do dnia 19.04.2022r. do 
godz.10.00. 
 
Pytanie 7: 
 

VII. Z uwagi na treść § 4 pkt 1 ppkt 13  Wykonawca wnosi o zamieszczenie pełnej 
dokumentacji, map i in.  przebiegu sieci , instalacji obiektów znajdujących się w 
sąsiedztwie nieruchomości na której będą prowadzone roboty budowlane  
 
Ponadto Wykonawca wnosi o: 
1.  dodanie § 5 pkt 10 w brzmieniu „ponoszenie kosztów wszystkich niedających 

się przewidzieć kolizji o jakich mowa w § 4 pkt 1 ppkt 13”. 
2. W związku z brakiem podania przez Zamawiającego w SWZ  szczegółowych 

danych  pozwalających na ocenę ryzyka kolizji o jakiej mowa w § 4 pkt 13 
umowy zamawiający wnosi o dodanie § 2 pkt 9 w brzmieniu: 
„„Termin zakończenia całości przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 pkt 3  
ulega przedłużeniu o czas konieczny dla wykonania przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z § 4 pkt 13". 

 
3. Z uwagi na potrzebę zapoznania się z pełną dokumentacją przebiegu mediów 

i posadowienia obiektów na nieruchomościach sąsiednich oraz na 
nieruchomości na której będą prowadzone roboty budowlane Wykonawca 
wnosi o przedłużenie terminu składania ofert. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie. 
Dokumentacja, którą posiada Zamawiający została w całości udostępniona. 
 
Pytanie 8: 
 

VIII. W § 4 pkt 29 umowy Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek: 
  
„przywrócenia przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym 
przejścia przez drogi, dojazdy i posesje. Wykonawca po zakończeniu robót 
budowlanych, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia 
właścicieli posesji o przywróceniu do stanu pierwotnego posesji zajętych na czas 
budowy (oświadczenia, o których mowa powyżej załączone zostaną do 
dokumentacji powykonawczej)” 
 
Wykonawca wskazuje, że z Zamawiający nie zamieścił w SWZ planu 
szczegółowego terenu inwestycji, nie wskazał danych właścicieli nieruchomości 
sąsiednich i ich miejsca zamieszkania.  

 



  

Wykonawca wnosi celem oceny możliwości wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie z zapisami wzoru umowy w tym w szczególności z § 2 pkt 3 o  wskazanie 
posesji, dróg dojazdowych, przejść dla pieszych,  które są niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy. 

 
Ponadto, wobec wskazania przez Zamawiającego konieczności korzystania przez 
Wykonawcę z nieruchomości innych niż Zamawiający Właścicieli, Zamawiający 
wnosi o zamieszczenie wszystkich danych o nieruchomościach i oraz danych 
właścicieli nieruchomości pozostających w strefie oddziaływania inwestycji. 
 
1.  Wykonawca wnosi o wprowadzenie obowiązku Zamawiającego w § 5 pkt  pkt 

11 o treści:  

„zawarcia wszelkich umów koniecznych dla wykonania przedmiotu umowy z 
właścicielami nieruchomości sąsiednich na koszt Zamawiającego  związanych z 
ich przejęciem na czas budowy, w tym przejścia przez drogi, dojazdy i posesje i 
przedłożenia zawartych umów Wykonawcy w dniu podpisania umowy”, 
 
2. Wykonawca wnosi o dodanie § 16 pkt 2b  „Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w 
wykonaniu obowiązku o którym mowa w § 5 pkt 11”  
 

3. Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu § 2 pkt 10 „Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu umowy z przyczyny leżącej 
wyłącznie po stronie Zamawiającego  o której mowa w § 5 pkt 11 umowy”, 

 
4. Z uwagi na potrzebę zapoznania się z pełną informacją dotyczącą stanu 

nieruchomości i nieruchomości sąsiednich, koniecznych dla wykonania 
umowy Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert. 

Odpowiedź: 
Przygotowanie i organizacja placu budowy w całości należy do obowiązków Wykonawcy. 
Zamawiający nie posiada uprawnień do udostępniania danych osobowych. 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie. 
Ponadto Zamawiający informuje, iż wydłużył termin składania ofert do dnia 19.04.2022r. do 
godz.10.00. 
 
PYTANIA TECHNICZNE 
 
Pytanie 9: 
 

IX. Zamawiający celem prawidłowej wyceny przedmiotu umowy przez potencjalnych 
Wykonawców, musi przedstawić stosowne dane tj.: obciążenie; wymagania; 
wykończenie - posadzki betonowej  
 

Odpowiedź: 
Obciążenie samochodem ratowniczo-gaśniczym o masie rzeczywistej do 15 000 kg. 
Wykończenie nawierzchni: warstwa wykończeniowa z betonu polerowanego. System 
referencyjny to "BAUTECH DST SYSTEM System monolitycznych posadzek betonowych", 
lub inny analogiczny system posadzek przemysłowych z nawierzchnią  z betonu 
polerowanego. Posadzka musi być zmywalna i nienasiąkliwa dla wody i olejów. 
 
Pytanie 10: 
 

X. Prosimy o podanie kwota jaką zamawiający chce przeznaczyć na realizację zadania.  
 

Odpowiedź: 
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający, przed otwarciem ofert 
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 



  

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

Pytanie 11: 
XI. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 38 z przedmiaru robót Wykaz profili zimnogiętych – 

jakiego zakresu dokumentacji dotyczy. 
 
Odpowiedź: 
Jest to przyjęta podkonstrukcja na ścianach zewnętrznych służąca do podwieszenia 
instalacji. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. 
 
Pytanie 12: 

XII. Czy wycena obejmuje wyposażenie ruchome (np. gaśnice; wycieraczki; pierwsze 
wyposażenie; …) ? Jeżeli tak, proszę wskazać jakie.  

 
Odpowiedź: 
Wyposażenie związane z podstawowym funkcjonowaniem budynku oraz wyposażenie 
niezbędne celem  uzyskania pozwolenia na użytkowanie np. gaśnice należy uwzględnić w 
cenie oferty. Ogólnie pojęty sprzęt strażacki nie podlega wycenie. 
 
Pytanie 13: 

XIII. Bramy mają mieć niski współczynnik przenikania ciepła ( 1,3 W), aby uzyskać ten 
parametr brama musi być wykonana z paneli o grubości 67 mm.  Czy bramy o 
grubości paneli 42 mm są brane pod uwagę ( np. z mniejszym przeszkleniem) ?  

 
Odpowiedź: 
Brama musi mieć przeszklenia o wielkości minimum jak na rysunkach projektowych 
i spełniać parametry przenikania ciepła określone projektem.  
 
Pytanie 14: 

XIV. Czy prowadzenie bram ma uwzględnić nachylenie dachu?  
 

Odpowiedź: 
Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją. 
 
Pytanie 15: 

XV. Czy napędy i wyposażenie bram ma spełniać jakieś wymagane przepisami 
warunki dla bram dla straży pożarnych ?  Jeżeli tak, to proszę określić jakie. 

 
Odpowiedź: 
Nie ma dodatkowych wymagań. Sterowanie bram określono w projekcie technicznym 
instalacji elektrycznych. 
 
Pytanie 16: 

XVI. Proszę o podania wymiarów i sposób wykonania liter szyldu z logo OSP  
 

Odpowiedź: 
Napis na budynku "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻYWOCICACH" 
- wysokość liter 25 cm 
- grubość liter 4 cm 
- materiał: litery cięte ze styroduru gr 40mm z naklejonym licem z płyty dibond gr. 3mm i na 
to naklejoną folią w kolorze czerwonym, folia odporna na promieniowanie UV 
 
Pytanie 17: 

XVII. Posadzka w hali, celem umożliwienia Wykonawcom realizacji posadzki w sposób 
prawidłowo, Zamawiający powinien podać stosowne niezbędne dane i parametry: 
a) Prosimy o podanie normy i wymagań z niej wynikający wykonania posadzki; 

Wykonawca proponujemy DIN 18202,tabela 3,rząd 3. 
Jednocześnie informujemy, iż zaprojektowane w posadzce spadki tj. 1,0% i 



  

0,5%, są stanowczo za małe, nie mieszczą się w dokładnościach norm 
wykonania posadzek, oraz są wykonawstwie w technologii betonu nie możliwe 
do wykonania. 

b) Proszę o podanie dla posadzki: obciążeń, klasy betonu (proponujemy 
C25/30), dane i wymogi, rodzaj wykończenia ( typ posypki, materiał).   

 
Odpowiedź: 

a) Posadzkę wykonać wg normy DIN 18202, tabela 3, rząd 3. Parametry posadzki 
podano w odpowiedzi na pytanie nr 9. 
Spadki w posadzce można wykonać najmniejsze możliwe do wykonania. 

b) Dopuszcza się zwiększenie klasy betonu posadzki do C25/30. Parametry dla 
posadzki podano w odpowiedzi na pytanie nr 9. 

 
Pytanie 18: 

XVIII. Prosimy o wskazanie parametrów dla płyt warstwowych - typ zamku, profilacja 
wewn./zewn., kolor płyty wewn./zewn, REI, klasa antykorozyjności wewn./zewn., 
typ powłoki  

 
Odpowiedź: 

- typ zamka: z mocowaniem ukrytym 

- profilacja: I minibox (wewnątrz i na zewnątrz) W zależności od producenta występują 
rożne wymiary profilowania i nazewnictwo. Na etapie wyboru dostawcy płyt należy 
uzgodnić z autorem projektu konkretny typ profilowania. 

- kolory podano na rysunkach elewacji 

- parametry przeciwpożarowe  podano na rysunkach 

- typ powłoki: poliester (powłoka dla środowiska o niewysokiej agresywności) 
 

Pytanie 19: 
 

XIX. Czy możliwa jest zamiana płyt dachowych na układ: blacha trapezowa / folia PE / 
izolacja PIR / membrana PVC? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian na tym etapie. Wszelkie odstąpienia od zatwierdzonego 
projektu technicznego są możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu 
zatwierdzenia Projektanta i aprobaty inspektora nadzoru.    
 
Pytanie 20: 
 

XX. Jaka została przyjęta kategoria korozyjności dla środowiska wewnętrznego? 
 

Odpowiedź: 
C1 
 
Pytanie 21: 
 

XXI. Czy są stawiane wymagania dla minimalnej gr. blachy obróbek blacharskich? 
 
Odpowiedź: 
Standardowa grubość 0,6 mm. 
 
Pytanie 22: 
 

XXII. Jak mają być mocowane panele fotowoltaiczne na dachu? 
 
Odpowiedź: 
Na stelażach systemowych mocowanych do żeber płyt dachowych. Schematy załączono do 
projektu technicznego instalacji elektrycznych. 



  

Pytanie 23: 
 

XXIII. Czy zostały przyjęte minimalne grubości i profilowanie dla zew. i wew. blachy 
okładzinowej ściennych płyt warstwowych? 

 
Odpowiedź: 
W zależności od producenta występują rożne wymiary profilowania i nazewnictwo. Na etapie 
wyboru dostawcy płyt należy uzgodnić z autorem projektu i inspektorem nadzoru konkretny 
typ profilowania. 
 

 
Podpisał Zastępca Burmistrza 

 
/-/ Arnold Joszko 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Fabiola Bielec, tel. 77/44 66 835, e-mail: f.bielec@krapkowice.pl  

 
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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować 

listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  
Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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