
Gmina Herby: Modernizacja placu zabaw w Herbach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

2. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 568378-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Herby, krajowy numer identyfikacyjny 15139843900000, ul.

Lubliniecka 33 , 42-284 Herby, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3574100 w. 17, , e-mail

urzherby@onet.poczta.pl, gmina@herby.pl, faks 34 3574105.

Adres strony internetowej (URL): www.herby.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak
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www.herby.bipgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.herby.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sidzibie Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem

posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Adres:

Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby w Kancelarii Urzędu (pokój nr 8)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja placu zabaw w Herbach

Numer referencyjny: IZ.271.10.2020.P

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw zlokalizowanego w miejscowości

Herby przy ul. Katowickiej 6, działka nr 486/6 i 213/6. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)

Budowę ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw; 2) Dostawę i montaż urządzeń zabawowych; -

Zestaw sześciowieżowy - Huśtawka metalowa podwójna siedziska płaskie + koszyk - Huśtawka

metalowa bocianie gniazdo - Huśtawka wagowa ważka podwójna – metalowa - Sprężynowiec typu

2D, 3D - Karuzela tarczowa - Ścianka wspinaczkowa 3 stronna - Piramida linowa Sin-ope 3) Dostawę

i montaż małej architektury; 4) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej pod projektowanymi
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urządzeniami - 380,40 m2 5) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 75,20 m2. 3. Szczegółowy

zakres zamówienia został ujęty w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót (pełniących

materiał pomocniczy do kalkulacji ceny), oraz wzorze umowy (Załącznik nr 4) -stanowiącymi

załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45112723-9

37535200-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 60

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: 60 dni od dnia

podpisania umowy. 2. Terminem wykonania robót budowlanych, a zarazem terminem zakończenia

wykonania przedmiotu zamówienia jest data spisania protokołu odbioru końcowego z wykonania
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zadania inwestycyjnego (bez uwag).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: a) Zdolność techniczna: Za spełniających warunek

udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali (zakończyli): 1 (jedną) robotę budowlaną o

wartości minimum 150 000 zł brutto polegającą na budowie (zgodnie z definicją prawa

budowlanego), przebudowie lub/i remoncie placu zabaw dla dzieci. b) Zdolność zawodowa: Za

spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający

uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.) lub odpowiednie, wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących

przepisów – do kierowania robotami przedmiotowego zamówienia i sprawowania funkcji:

kierownika robót tj. posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w

budownictwie co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Kwalifikacje zawodowe osoby, o której mowa powyżej obywatela państw członkowskich Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej

obywatelami państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w

tych państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
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członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 .65), z wyjątkiem zasad wynikających z art.20a ust.1

ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz.U.2019.1117 t.j.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3

dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia
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ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), 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.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania

się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy -składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy-nie

należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna

uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać

przedmiotowe oświadczenie. W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w niniejszym postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga: Dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  wykaz osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy

złotych). 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, -

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020.299 t.j.).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu

należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001 z

dopiskiem: „Modernizacja placu zabaw w Herbach”. Uwaga nr 7: Wadium w tej formie uważa się

za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed

upływem terminu składnia ofert. 5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w

oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki

sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami

(np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty

dokumentów). 6. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11 lit. a) niniejszego

rozdziału SIWZ. 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,

Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwróci

niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
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składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem ust. 6 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta

została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzyma

wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.

26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -

odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie

niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.

Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
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Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena ofertowa 60,00

okres gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór

umowy (załącznik nr 4). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy

(tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do
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SIWZ. Warunki określono również poniżej: 2.1Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia

istotnych zmian do niniejszej umowy: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w

następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu

najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie

wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia

do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek

działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i

okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie,

inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji,

itp.), b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie

robót, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy

(nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla pory roku), c) wystąpienia niebezpieczeństwa

kolizji z planowanym lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, d) nieprzekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu do prowadzenia robót, jeżeli

w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie robót przez Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na

brak możliwości dochowania umownego terminu zakończenia robót budowlanych – przedłużenie

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilość dni wynikających z

opóźnienia przekazania części terenu budowy, e) przyczyn, z powodu których będzie zagrożone

dotrzymanie terminu zakończenia robót, będących następstwem okoliczności, za które

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, f) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich

zaniechaniu przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru, użytkowników budynków objętych inwestycją

lub inne organy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialność, g) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o

okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu

realizacji następuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach tj. o okres w którym wystąpiły

wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu

wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji

Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji Inwestycji

zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy. 2) Zmiany osób, przy pomocy których

Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu

umowy przez wskazane w ofercie osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym
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osobom o kwalifikacjach odpowiadającym co najmniej warunkom jakie podano w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody

przez Zamawiającego. 3) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji;

jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy,

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania

o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w

postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać

wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym

celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach

SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego

podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia

dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez

wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części zamówienia

realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i

musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w

Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu

do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany

umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 4) Zmiany powszechnie obowiązujących

przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to

niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego. 5) Zastąpienia

Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia,

podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą

wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp wskazane w SIWZ oraz nie

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego

następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek

handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie

mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wskazane

w SIWZ. 6) W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku działań organów
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państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub

wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie,

jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana

wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w

życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do

części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług

VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w

życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z

wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie

Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz

wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2.2. Zmianie podlegają także

wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a także inne nieistotne zmiany, które nie

stanowią istotnej zmiany umowy, w tym m.in.: 1) Zmiana przedstawicieli stron umowy

odpowiedzialnych za jej realizację, w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych

czynności przez wskazana osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej

Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 2) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo

zamówień publicznych przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości,

zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 3) Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego

- zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy – wymagana jest akceptacja Zamawiającego, 4)

Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych

teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie

tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2.3. Zmiany postanowień umowy

następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy

Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub do całkowitej

zmiany rodzaju zamówienia. 2.4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do

zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości

dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz

dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany

zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 2.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia

niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają

formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu

przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których
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wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 2.6. Zmiana umowy dokonana z

naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 2.7. Zmiana umowy

może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-14, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego

Załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej

podpisanej własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci

elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 1.1. Wykonawca, składając

ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), informuje Zamawiającego, czy

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego

powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku. 1.2. Wykonawca, który zamierza wykonywać

zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ)

wskazać część/zakres zamówienia jaką wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać
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nazwę (firmę) podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia

przy udziale podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim punkcie w Formularza oferty „nie

dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste

pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału

podwykonawców. 1.3. Z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego należy wypełnić

odpowiedni punkt Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) dotyczący statusu przedsiębiorcy. 1.4.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ (na potwierdzenie spełniania

warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania), składane są

w formie pisemnej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za

zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,

sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Oświadczenie, o którym mowa w art.

25a ustawy Pzp składane jest, pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym

podpisem. 1.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub

oświadczeń, którego każdego z nich dotyczą. 1.6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami

(dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą

połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane

itp.). 2. Do oferty należy dołączyć : 2.1. Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia –

załącznik nr 2 do SIWZ, które należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone

własnoręcznym podpisem. 2.2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

– załącznik nr 3 do SIWZ, które należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone

własnoręcznym podpisem. 2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów

ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w

oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w formie pisemnej – jeśli

dotyczy. 2.4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 2.5. Dowód

wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do

oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z ust. 5 Rozdziału VIII

SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty

kopii potwierdzenia nadania przelewu. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Ofertę

należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 5. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej
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pod rygorem nieważności, w języku polskim. 5.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy

składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w

języku polskim. 5.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym

atramentem. 5.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania

Wykonawcy. 5.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być

również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 5.5. Upoważnienie

(pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem

oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych

Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z

oryginałem notarialnie. 5.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być

parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 6. Wykonawcy mogą

wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub

więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie

spełniać następujące wymagania: 6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy

spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z

dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 6.2. Wykonawcy

tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z

dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; Pełnomocnictwo, o

którym mowa powyżej (pkt 6.1. i 6.2.) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z

umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 6.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by

prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z

wykonawców lub pełnomocnika); 7. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez

pełnomocnika (lidera) lub jednego z członków konsorcjum. 8. Wszelka korespondencja dokonywana

będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych. 9. Zaleca się, aby

zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były

ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W

przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest

już wymagana. 10. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami,

oświadczeniami w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i

adresem wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU
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EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. 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: a) administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Herby,z siedzibą w:ul.Lubliniecka 33, 42-284 Herby; b)

administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem

e-mail: inspektor@odocn.pl , tel. nr 602 762 036. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego

zamówienia publicznego; d) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty,

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy

Prawo zamówień publicznych, osoby lub podmioty, którym na podstawie przepisów prawa

przysługuje prawo do kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w

oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; e) 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; f) obowiązek podania przez Panią/Pana

danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w

przepisach Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, zaś konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo

zamówień publicznych, g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) 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; i) 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. 2. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający

informuje, że: • w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.

1-3rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
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może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, • wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia

2016/679 (RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, • zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy Prawo

zamówień publicznych - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3

rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na

celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 3.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do

obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe

dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny

wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna,

której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca

zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób

fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma

zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 4. W celu

zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne, o których mowa w ust. 3 oraz ochrony

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z

udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o

wypełnieniu przez Niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Treść oświadczenia ujęta została we wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 1 do

SIWZ. 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. Ogłoszenie o zamówieniu

zamieszczono w BZP w dniu 30.07.2020 r.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ac3ec2...

22 z 23 30.07.2020, 13:54



Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ac3ec2...

23 z 23 30.07.2020, 13:54


