
Gmina Suchożebry: Budowa mini kompleksu sportowego w miejscowości Krześlinek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 590450-N-2020 z dnia 2020-09-29 r.
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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 Suchożebry, krajowy numer identyfikacyjny 71158260600000, ul. ul.

Aleksandry Ogińskiej 11 , 08-125 Suchożebry, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-25 63 145 15,

e-mail zamowieniapubliczne@suchozebry.pl, faks 0-25 63 145 15.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.suchozebry.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)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.bip.suchozebry.pl
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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 złożyc w siedzibie Zamawiajacego

Adres:

Urząd Gminy Suchożebry ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry Sekretariat (pokój nr 16)

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 adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa mini kompleksu sportowego w

miejscowości Krześlinek
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Numer referencyjny: GIK.271.13.2020

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 postępowania jest zadanie inwestycyjne pn: Budowa mini kompleksu sportowego w

miejscowości Krześlinek. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowę

mini kompleksem sportowym przy Świetlicy wiejskiej we wsi Krześlinek. Mini kompleks sportowy ma

na celu sprzyjanie aktywności fizycznej mieszkańców wsi. Zamówienie obejmuje roboty budowlane i

dostawę wyposażenia, w rezultacie czego ma powstać: a. Boisko do siatkówki o nawierzchni

poliuretanowej, b. Boisko do streetball’u o nawierzchni poliuretanowej, c. Piłkochwyty, d. Nawierzchnia

utwardzona z kostki betonowej, e. Ławki, f. Stojak na rowery g. Ogrodzenie. 2 Zakres robót do

wykonania obejmuje wykonanie: a. Robót ziemnych, b. Nawierzchni poliuretanowej boisk na

podbudowie betonowej, c. Dostawy i montażu wyposażenia d. Nawierzchni z kostki brukowej e.

Ogrodzenia f. Zieleni. 3 Szczegółowy zakres zamówienia został określony w: - Dokumentacji projektowej

stanowiącej załącznik nr 5, - Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

(STWiOR) – załącznik nr 4, - przedmiarze robót – załącznik nr 11, 4 Materiały powinny odpowiadać

wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215

t.j.) oraz określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i dokumentacji
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projektowej. 5 Do dokumentacji odbiorowej muszą być dołączone certyfikaty i deklaracje zgodności

dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych, zgodne z wymogami ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie sposobu deklarowania właściwości

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U.2016.1966). 6 Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji w okresie co najmniej 60

miesięcy na wykonane roboty budowlane. 7 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi

geodezyjnej inwestycji, sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wykonanych robót

oraz do przekazania wyników Zamawiającemu. 8 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania

wszelkich badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób, m.in. natężenia światła w tym ewakuacyjnego, badanie

powietrza, wody, ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej, szczelności instalacji wod.-kan. i c.o.,

pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, ekspertyzy kominiarskie, sprawność systemów ppoż.,

płukania sieci, rozruchów instalacji i urządzeń oraz wszystkich innych badań i prób niezbędnych do

użytkowania obiektu i przeprowadzenia odbioru obiektu przez Inwestora zgodnie z art. 54-57 Prawa

Budowlanego 9 Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na

użytkowanie. 10 Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby pracownicy fizyczni

wykonujący roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji w okresie realizacji umowy byli zatrudnieni

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

(Dz.U.2019.1040 t.j.). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji

zamówienia: a. roboty branży budowlanej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji

zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane

czynności, złożył oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umów o pracę osób wykonujących

czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę

oświadczenia o zatrudnieniu będzie traktowane jako niewypełnienie przez wykonawcę lub

podwykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o

pracę. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników

wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w Załączniku nr 9 – Projekt
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umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W

przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję

Pracy. 11 Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w przedmiarach robót i SIWZ podane są

przykładowo i określają minimalne parametry jakościowe. Użyte w dokumentacji projektowej materiały i

urządzenia o nazwach handlowych tam zawartych, nie są obowiązujące. Zamawiający dopuszcza

składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w opisie, SIWZ oraz

w przedmiarach, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w

dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego. 12 Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisano przez

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza

rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego. 13 Wykonawca przez rozpoczęciem robót zobowiązany jest do przedstawienia

Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

zestawienia materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. Muszą one być zgodne z

wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów).

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany produktów tylko w sytuacji jego niedostępności na rynku.

Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a Inspektor Nadzoru potwierdzić to na piśmie.

Parametry zamienianych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zamawiający zobowiązuje się dokonać

zatwierdzenia zmiany takiego produktu bez zbędnej zwłoki.

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45233250-6
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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:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

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: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co

najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - posiada niezbędną wiedzę i
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doświadczenie, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną

polegającą na budowie boiska o nawierzchni poliuretanowej, która została wykonana w sposób

należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Wartość robót nie

może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto (sto tysięcy zł); - dysponuje osobami, które będą

uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami

budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie,

niezbędne do wykonania zamówienia, tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

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: Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane

obywatelom Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.) oraz

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j.).

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

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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
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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:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

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:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym

niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert. b) wykazu robót budowlanych wykonanych

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

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

których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały
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wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – zał. nr 7 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; c) wykazu 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, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

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

dysponowania tymi osobami; - zał. nr 8

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) 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 2 USTAWY PZP

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

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4 ppkt. 1 lit. a), b) składa dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu. 2) Dokumenty o których mowa w pkt. 1. ppkt. 1a) powinny

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w pkt. 1. ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osoby. Przepis pkt. 1 ppkt. 2) stosuje się.
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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 Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2 Ustala się wadium w wysokości: 3000,00zł (słownie:

Trzy tysiące zł). 3 Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim O/Suchożebry nr 69 9221 0000 0130 0215 2000 0030, z

dopiskiem „Wadium na: Budowę mini kompleksu sportowego w miejscowości Krześlinek”. - w

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym,

że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych lub

ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu

pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium musi obejmować

okres związania ofertą tj. 30 dni. Termin wniesienia wadium upływa dnia 15-10-2020 r. o godz. 1100.

4 Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: - musi

odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji, - musi odpowiadać co do

terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu w specyfikacji, - musi zawierać w swojej

treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z

klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta

(poręczyciela), - musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta

(poręczyciela). 5 Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna)

powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/ poręczenia powinien być w

oddzielnej kopercie dołączony do oferty przetargowej. W przypadku składania oferty za

pośrednictwem poczty oryginał gwarancji/ poręczenia powinien być dołączony w oddzielnej kopercie

do oferty. 6 Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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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

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:
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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

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:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

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

nieograniczony)

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:
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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:

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:
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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. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w

zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1) zmiany terminu wykonania/zakończenia robót lub etapu

robót, w tym jego przedłużenia na skutek zaistnienia opóźnień wynikających z okoliczności

niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w następujących przypadkach: a) działania siły

wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było

przewidzieć ani mu zapobiec, b) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, instytucji

branżowych, osób indywidualnych) uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to działania

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie

sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, d) opóźnień i przestojów wynikających z winy

Zamawiającego lub projektanta sprawującego nadzór autorski. 2) strony dopuszczają możliwość zmiany

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmiany stawki

podatku VAT i zmiany stawek celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; b) zmiany

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o

pracowniczych planach kapitałowych o sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z wpłat

do PPK. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. W

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej

obowiązywania. 4. W razie zaistnienia zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 2 lit. a, b i/lub c, Wykonawca w

terminie 30 dni od daty wejścia w życie dowolnej z powyższych zmian, przedstawi Zamawiającemu w

formie pisemnej wniosek o zmianę wynagrodzenia zawierający wyliczenia i dowody (np.: umowy o

pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, itp.), z których będzie wynikać, w jaki sposób zmiany

wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. b i/lub c wpływają na koszty wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawcę i mogą być podstawą do zmiany wartości umowy. Wykonawca zobowiązany jest, w

szczególności, do: a) określenia procentowego udziału zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. b i/lub c

- w stosunku do wartości brutto zamówienia (procentowy wskaźnik zmiany); b) przeliczenia wszystkich
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cen jednostkowych przy zastosowaniu wskaźnika wskazanego w ppk a. 5. Zamawiający zobowiązany jest

do: a) dokonania szczegółowej analizy wyliczeń oraz dowodów potwierdzających zasadność

wprowadzenia zmiany do umowy; b) w przypadku negatywnej oceny wyliczeń lub dowodów, wezwania

Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub dokonania stosownych zmian. 6. Po zaakceptowaniu

przedstawionego wniosku przez Zamawiającego, strony podpiszą aneks do umowy określający zmianę

wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany będą obejmować okres od dnia wejścia w życie zmiany, o której

mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. b i/lub c. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania wniosku

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, w szczególności w sytuacji niewykazania lub niedostatecznego

wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia. 8. Nie zawarcie w

terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, porozumienia w sprawie

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umowy o zamówienie publiczne, uprawnia Strony do rozwiązania

umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 9. Dopuszczalne są wszelkie zmiany

nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie

nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi

zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta

bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie

trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek

pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 10. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił

Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej

umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 1)

rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej

umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony

umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół

konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten

musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.

1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem

dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa

budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 2) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych”

wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może

udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym

paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora

nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni

od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu
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wykonanego w oparciu o następujące założenia: a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z

kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z

książki obmiaru; b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu,

roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. c) kosztorysy te opracowane będą w oparciu

o następujące założenia: - ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; - w przypadku, gdy nie będzie

możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników

produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; -

podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a

w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku

braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a

następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 11. Zmiana umowy

nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie

propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c)

w przypadku zmian, wynikających z ust. 2 pkt 1 - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin

zakończenia umowy i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez

Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik

budowy.

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: 2020-10-15, godzina: 11:00,

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
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postępowaniu

> 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: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1 Zasady udostępniania dokumentów: 1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści

protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania

z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania)

oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2) Udostępnienie zainteresowanym odbywać

się będzie wg poniższych zasad: - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego

wniosku, - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego

urzędowania. .2 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz Kodeks cywilny. 3 W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych

osobowych jest: Gmina Suchożebry, reprezentowana przez Wójta Gminy Suchożebry, z siedzibą: ul.

Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry, tel. (25) 631 45 07. 4 Informujemy że na mocy art. 37 ust.

1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana Książka,

który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się

pod adresem e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 5 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu

przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr GIK.271.13.2020 pn: Budowa

mini kompleksu sportowego w miejscowości Krześlinek. 6 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z następującymi

przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 7 Podanie przez Panią/Pana

danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa powyżej, jest obowiązkowe

(wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych jest

dobrowolne. 8 Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres,

PESEL, wykształcenie, telefon, miejsca pracy, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, firma , NIP,

REGON, personel realizujący zadanie) w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do
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osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 9 W szczególnych sytuacjach Administrator może

przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia

danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami

świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty

na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie

odrębnych umów. 10 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (5 lat po podpisaniu umowy lub upływie okresu

trwałości projektu) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie

obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody

dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody. 11

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: • dostępu do danych

osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, • żądania sprostowania danych osobowych, •

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych. 12 Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie

Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres:

iod-sk@tbdsiedlce.pl. 13 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na

niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 14 Przetwarzanie danych

osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 15 Dane nie będą

przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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