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ROZDZIAŁ I: INFORMACJE OGOLNE

Zamawiający z

Gmina Mochowo
Mochowo, ul. Sierpecka2,O9 - 214 Mochowo
REGON 611075773,NIP 7761615 078
tel. QĄ 276 33 33, fax: (24) 276 33 33 wew. 221
e - mail: zpubliczne@mochowo.pl; gmina@mochowo.pl
strona internetowa; www.mochowo.pl
godziny pracy Urzędu; poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 - 15:00; wtorek 8:00 - 16:00
nr konta bankowego: BS Stara BiałaOddział w Mochowie 34 9038 0004 3915 9C/;3 2000 0010

1,. Tryb udzielenia zamówienia:
zamówienie udzielane jest w trybie przetarga Ńeograniczonego/ na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39
i nast. ustawy zdnia29 sĘcznia2004r. - Prawo zamówieńpublicznych, dalejP.Z.P. (Dz.U. z201,8r.,
poz.1986 zpóźn. zm.) oraz niniejszejSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy P.Z.P. oraz aktów
wykonawczych do ustawy P.Z.P.,
do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy doĘczące robót
budowlanych.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszĘ związane zprzygotowaniem izlożeniemoferty.
3. Zamawiający nie dopus zcza możliwości złożenia ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopus zcza możllwości złożeŃa ofert wariantowych.
5. Zamawiający nieprzewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzyshriejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zarnawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

i 7 ustawy P.Z.P.
8. w niniejszym postępowaniuzamawiający będzie żądał wniesienia wadium.
9. W niniejszym postępowaniuZamawiający będzie żądałwŃesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w wysokościlD o/o ceny tyczałtowej brutto złożonej oferty.
1,0. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy.
'!.'!.. Rozliczenia tniędzy Zatnawialącym, a Wykonąwcą pto\Nadzone będą w PLN.
12. ZamawiajacY zgodnie z art. 24aa usatwy P.Z.P. przewiduje umożliwić dokonania, w pierwszej kolejności,

ocenY ofert, a nastęPnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzvstnĘsza, nie
podlega wykluczeni u ot az spehria warunki udziałll w postępowaniu.

13. ZamawiającY może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca wskazuje
w ofercie część zamówienia, której rłykonanie powierzy podwykonawcom i podaje nazwę firmy
podwykonawcy.
Stosownie do treŚci art.36b ust. 2 ustarły Prawo zamówieńpublicznych , Zamawiający informuje , że jeżeli
zmiana albo rezygnaĄa z podwykonawcy doĘczy podmiofu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się na zasadach określonych w art. 22aust. 1ustawy P.Z.P., w celu wykazania speŁniania warunków
udziałg w PostęPowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu/ iz proponowany inny
PodwYkonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mnĘszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoĘwał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe Wymagania Zamawiającego M/ zakresie podwykonawstwa określa wzór umowy stanowiący
Załącznik Nr 9 do SIWZ.

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim PtzYPadkl Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umo]My
w sPrawie zamówienia publicznego. PeŁromocnictwo, zgodnie z art.23 ust. 2 ustawy P.Z.P., w oryginale
lub koPii Poświadczonej notarialrrie za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
JeŻelioferta Wykonawców ubiegających się wspóInie o zamówienie zostaławybrana, Zamawiającybędzie
ŻądalPrzed zawarciem umoM/y w sprawie zamówienia publicznego/ umo\Ąy regulującej współpracę tych
Wykonawców.



15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa \M lozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofer|
zastrzegł, ze nie mogą być one udostępnione oraz v,łykazal, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa (zastr zeżenie należy dołączy ć do oferĘ).
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustałlz P.Z.P.
Protokół wtaz z załącznikami jest jawny. Zalączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferĘ lub uniwaznieniu postępowania, z Ęm że oferĘ udostępnia się od chwili ich
otwarcia.

ROZDZIAŁII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych
(budynek biurowo - socjalny, wiata targowa, miejsca parkingowe, miejsca utwardzone pod stanowiska
targowe nie zadaszone, ciągi pieszo - jezdne), instalacyjnych (przyłacze wodociągowe/ przyłącze
kanalizacyjne, przyłącze kanalizacji deszczowej) oraz lla budowie miejsca na gtomadzenie odpadów
staĘch i zbiornika na wody deszczowe objęĘch realizacją projektu budowy targowiska ,,Mój Rynek"
w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo wTaz z budową zjazdu z drogi powiatowej.
Prace należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym targowiska ,,Mój rynek" otaz pozostałą
dokumentacją. Szczegółowy zaktes robót objęĘch zamówieniem określony jest w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SIWZ. Wszystkie
dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się
i wyjaśniającei tj. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejednoznaczności Wykonawca nie może
ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązaŃa, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu
swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączone ptzedmiary
robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie wezwany
do złożenia wTaz z innymi wskazanymi dokumentami z Rozdziału V niniejszej SIWZ, kosztorysów
ofertowych wykonanych na podstawie sprawdzonych i ewenfualnie uzupehrionych przedmiarów robót,
w celu późniejszego zweryfikowania robót i wartości w;magrodzenia przy fakfurowaniu częściowym
i końcowym.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioĘ: 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie media, \M tym energię elektryczną, wodę i poniesie koszty
zĘmzwiązane.
W zakres zamówietia wchodzą wszystkie prace/ materiaĘ, urządzeńa i usługi niezbędne do jego
kompleksowego wykonania i przekazania obiektów do uzytkowania - zatlwno wynikające wprost
z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak
również w nich nieujęte, 9. -.i.. roboty przygotowawcze i porządkowe, wywóz i uĘlizaĄa odpadów,
koszĘ zorganizowania placu budowy w Ęm: zaplecza budowJr, wykonania niezbędnych badań,
uzgodnieĄ sprawdzeń i opini, Wykonawca zapewni Ęczenie geodezfne, obsługę geodezyjną w trakcie
realizaĄi robót oraz sporządzenie inwentaryzaĄi geodezynej powykonawczej przez uprawnionych
geodetów.
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztaką budowlaną i opisem technicznym
z jednoczesnym obowiązkiem ze strony Wykonawcy, dokonania wizji lokalnej w terenie, celem ustalenia
warunków realizaĄi robót, mających wpływ na kalkulację ceny ofertowej, oraz analizy dokumentacji
projektowej z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Wykonawca ponosi pehrą odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
rcalizaĄi zamówienia.
Wykonawca gwaranfuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających
wymagane przygotowanie zawodowe do pełrrienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający stosownie do art. 29 lst. 3a ustałv;r, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykona\Mcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących roboty wymagające
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bezpośredniego nadzoru Wykonawcy objęte zakresem zamówienia wskazanym w Rozdziale II pkt 1

SIWZ, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem (z wlątkiem obsługi geodezfnej
i kierownika budov5r), jeżeli wykonanie Ęch czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu
przepisów kodeksu pracy/ o ile czynności te nie będą łykonywane przez osobę w ramach prowadzonej
działalności gospodarcz ej (D z. U . z 2018 t ., poz, 917 z późn. zm.).

7. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynnościbędzie polegało na:

na etapie składania ofert Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treściąZałącznlka Nr 1 do SIWZ

w trakcie realizaĄi zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy, w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia speŁriania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny/

2) żądania łtyjaśnień w przypadku wąĘliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

w trakcie realizaĄi zamówienia na kazde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w Ęm
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przezWykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności w trakcie realizaĄi
zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podłr,lrkonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności, których doĘczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazaŃe, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem ltczby Ęch osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etata otaz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwietdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z Ętułu, zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniołvy;

8. Z Ętułu niespehrienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaĘ przez'Nykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istobrych postanowieniach umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w v\ryzrraczorlytn. ptzez
Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonal^/cę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę łq/mogu zatrudnienia na podstawie umol1y o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 6 czynności.

Powyższy wymóg doĘczy również podwykonawców wykonujących wskazane v"ryżej prace (art. 29 ust. 3a
ustawy P.Z.P.). Nie wypehrienie zobowiązań doĘczących zatrudniania osób może być podstawą do
wypowiedzeniaprzezZamawiającego umowy zprzyczyn lezących po stronie Wykonawcy.
9. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym

w obowiąnljących przepisach, tj. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 t. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2019 r,/ poz. ż66), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2018 t.t poz. 1202 z późn.
zm.).

10. Podstawę do sporządzenia oferĘ cenowej stanowi opis przedmiofu zamówienia, dokumentacja
projektowa i dokonana wizja lokalna w terenie. Dołączony do niniejszej specyfikacji przedmiar robót
ma charakter poglądowy i służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast podstawą
do określenia ceny przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to, ze umowa na roboty będzie umową
ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakĘkolwiek
pozyĄi nie będzie to mogło być uznane za roboĘ dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewenfualny brak w przedmiarach robót koniecznych do wykonania na podstawie projekfu budowalnego
nie zwalrria Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wlmagrodzenia umownego.



Uwaga:

Jezeli w dokumentach przetargowych dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źrodłalub szczegółowego procesu/ który charakteryzuje produkĘ
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to Zamawiający nie ogranicza mozliwości
zastosowania przez Wykonawcę lltządzeń i materiałów równowaznych, o parametrach nie gorszych od
opisanych w dokumentacji projektowej. Przez pojęcie ,,tównoważIle" Zamawiający rozumie oferowanie
materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowęf zgłoszeniem
oIaz zapevrlliających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w przedmiotowych
dokumentach. IN przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany
wykazać ]M ofercie, ze oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamaw iające go w zakresie:

gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne orazliczba elementów składowych),
charakteru uzytkowego (tozsamość funkcji),
parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konsultacje).

W przypadku speŁrienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań
równoważnych. }ednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu spełniania warunku
,,r6wttoważności" spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę wyrobów
budowlanych, urządzeń ,,równoważnych", należy dokumenty udawadniające równoważność złożyć do
oferĘ. Nie ma możliwości proponowania wyrobów budowlanych i lrządzeń ,,rówttoważnych"
i udawadnianiaprzez Wykonawcę ,,równoważności" na etapie wykonywania robót.

ROZDZIAŁ III
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA/OKRES UDZIELONEI GWARANCII

1. Termin realizaĄiprzedmiofu umo\Ąy:
Etap I do 01.10.2019 r.

/ Budowa budynku soc;'alno-biurowego + stan wykończeniowy zewnętrzny iwejście,
/ Budowa wiaĘ: roboĘ zielo:rl:re, fundamenĘ, roboĘ montażowe,
/ utwatdzenie placu i zagospodarowania działki: chodniki, plac utwardzony (komunikacja, miejsca

parkingowe i targowe zewnętrzne).
Etap II do 30.06.2020 r.
/ Budowa budynku socjalr-ro-biurowego: stan łtykończeniowy wewnętrzny (wszystkie prace

elektryczne, wszystkie prace sanitarne),
/ Budowa wiaty: rłykonanie oświetlenia targowiska oraz instalacji elektrycznych wiaĘ, posadzka,
/ Utwardzenie placu i zagospodarowania dziaki: plac utwardzony (komunikacja, mĘsca parkingowe

i targowe zewnętrzne cd.), zagospodalowanie terenu, ogrodzenie, budowa zjazdu z drog1
powiatowej.

2. Wymagany okres gwarancji i rękojmi: min. 36 miesigcy liczony od daty odbioru końcowego.
3. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności serwisowania

i konserwacji zamontowanych urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi Ęch urządzeń, będzie dokonywać
przeglądów gwarancyjnych zamontowanych lrządzeń zgodnie z wymogami producenta otaz będzie
ponisił wszystkie koszty z tym związane, tak, aby nie spowodować utraĘ udzielonej gwarancji na te

urządzeńa. Udzielona gwarancja i rękojmia doĘczy wszystkich dostaw, usług i robót budoawlanych
będących przedmiotem ninĘszego zamówienia . Ptzegląd będzie się odbywaĘ co najmniej raz w roku.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalrry 60 miesięcy. W przypadku gdy
Wykonawca poda krótszy lub dtuższy okres gwarancji i rękojmi, oferta Wykonawcy będzie podlegała
odrzuceniu. Zamawiający wmaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.

IROZDZIAŁIV
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/ którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostaĘ one określone pTzez Zamawiającego

w ogłoszeniu o zamówieniu.
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy spehriają warunki doĘczące,.

1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile



m.

wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie okreśIa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie
dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o speŁrianiu warunków tldziału w postępowaniu
złożone zgodnie z art. 25a.

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunki, jeżellwykaże, że:

a) posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 500.000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy złoĘch 00/100).

3. zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do

stanowiska, które zostanie jej powierzol1et tj.: posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcf no-budowlanej dla osobę pełniącej funkcję kierownika budowy,

- instalacyjnej sieci, instalacji i utządzeń cieplr.ych, wenĘlacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,

- instalaclnej w zakresie sieci, instalacjiiurządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- robót drogowych
warunek :uznaje się za spełrriony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą
wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych
uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji
uprawnieniami.
Osoba, o której mou/a wyżej musi być wpisana na listę członków izby samorząda zawodowego
i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, co daje jej prawo wykonywania samodzielrrych
funkcji technicznych w budownictwie.
*Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadającewf w uprawnieniom, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obow iąztljących przepisów.
*Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ustawy Prawo budowlane,
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaĘ uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. *.i..w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabyĘch w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grttdnia 2015 roku
(Dz. U. z 201,6 t., poz.65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodołych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946)

b) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do łykonania
zamówienią t1. zrealizował co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu zakresu robót
o podobnym charakterze do przedmiofu zamówienia o wartości co najmniei 700.000,00 zł btutto
każde.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spełniania warunków udzialu w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub syfuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów,niezależnie od charakteru prawnegotączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca
w takiej syfuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami Ęch podmiotów, w szczególnoici przedstawiając zobowiązanie Ęch podmiotów
do oddania mu do. dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby rcalizacji zamówienia (wzór stanowi
ZalącznikNr4 do SIWZ.)
W odniesieniu do warunków doĘczących wykształcenia, kwalifikaĄi zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioĘ te zrealizują roboĘ
budowlane, do realizacji których te zdolności są Mrymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub syfuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiofu,
o którym mowa w ust. III, nie potwierdzają spehrienia pIzez Wykonawcę warunków udzialu
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym pr zez Zamawiającego :

1) zasąpiłten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżek wykarze

zdolności techniczne lub zawodowe lub syfuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa

IV.

V,



W ust. II.

VL Ocena speŁrienia warunków ł\.ymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełniy'nie
spełnia, na podstawie odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale V.

Vll.Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków,októrychmowawart.24ust.lpkt'],3-22,ust.5pkt.liust.7ustawyP.Z.P.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonalvcę/ w stosunku do którego zachodzi

ktorakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy P.Z,P. oraz Wykonawcę,
w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. ż4 ust. 5 pkt. 1 ustawy
P.Z.P.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art.24 ust.7 ustav,ry P,Z.P.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 gst. 1 pkt 13 i 1,4 oraz 16-20 lub ust. 5

pkt. 1 ustawy Prawo zarnówień publicznych, może przedstawić dowody nato, że podjęte przezniego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczegolności udowodnić naprawienia
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczetpujące wyjaśnienie stanu faktycznego otaz
współpracę z otganami ścigania oraz podjęcie konkretrych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiote zbiorowym, otzeczol:.o prawomocnym
rłyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia otaz nie upĘnął określony w tym
wyroku okres obow iązyw ania te go zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzrla za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3.

5. Wykonawcą w terminie 3 dni od, zarnieszczenia na stronie interentowej informacji doĘczącej
kwoty, jaką ZamawiĄący zamieIza ptzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawarĘch w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tei samej grlupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający rr.oże wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie ninĘszego zamówienia muszą wykazać, że:

a) warunek określony w ust. II pkt 2 i 3 spełniają wspólnie,
b) warunek określony w ust. II pkt 1 i ust. VIII musi spełriać każdy z Partnerów składających ofertę

wspótną,

c) oświadczenie o ptzynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy
z partnerów.

ROZDZIAŁV
WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENToW NIEZBĘDNYCH Do PRZEPROWADZENIA

POSTĘPOWANIA
I. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne, na dzień składania ofert, oświadczenia

stanowiące wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) speŁria warunki udziałLl w postępowaniu
w formie pisemnej. Propozycje treści oświadczeń stanowią ZałącznlkiNr 2 i 3 do SIWZ.

il. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegw postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający moze na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu
oraz spebriają warunki udziału w postępowaniu, a jeże|i zachodząuzasadŃone podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już akfualne, do złożenia akfualnych oświadczeń



III.

lub dokumentów.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najv,ryżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym nź 5 dni, akfualnych na dzień zlożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierd zający ch:

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - l,r/ tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, tla rzecz
których roboty te zostaĘ wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboĘ
budowlane zostaĘ wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostaĘ
wykonane zgodnie z ptzepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mo]Mal są referencje bądź inne dokumenĘ wystawione przez podmiot, na
rzecz któreeo roboĘ budowlane byĘ wykonyu/ane/ a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiekĘwnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty - Załącznik Nr 5 do SIWZ,

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizaĄi zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wtaz z informacjami
na temat ich kwalifikaĄi zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do łrlrkonania zamówienia publicznego, atakże zakresu łlzkonywanychprzez nie czynnościoraz
informacją o podstawie do dysponowania Ęmi osobami - Załącznik Nr 6 do SIWZ,

c) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2. spehrianie przez oferowane roboĘ budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:
3. brak podstaw wykluczenia:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca moze
złożyć wIaz z oświadczeniem dokumenĘ bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik Nr 8

do SIWZ składany w terminie 3 dni od dnia przekazaniainłormacji, o których mowa w Rozdziale
IV ust. VII pkt 5SIWZ i Rozdziale X ust. 7.

4. Inne dokumenty:
a) kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiarów robó|

W celu oceny/ czy Wykonawca polegając na zdolrrościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umozliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego otaz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z Ęmi
podmiotami gwarantuje rzeczywisĘ dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiofu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiofu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia pu blicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału

w postępowaniu doĘczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboĘ budowlane, których wskazane zdolności d,oĘczą.

KoMuN I KAcJ A, o,rff*'Łiit'rlt, o**o N AwcAMI
W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie zapisy art. 18 ustawy z dniaZ2 czerwca201,6 r. o zmianie
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 201,6 r., poz. 1020)

zgodnie zktórym komunikacja między Zarnawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zarnawiajacego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 201,2 -
prawo pocztowe (Dz. U . z 2012 T., poz. 1529 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczn ą (Dz. U . z 2013 t .| poz. 1422 z późn. zm.) .

IV.
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2. Zamawiający i Wykonawcy przekazują dokumenĘ lub oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem pisemnie, faksem lub przy lżyciu
środków komunikacji elektronicznej .

3. Ofertę wraz z załącznikami oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a usatwy PZP składa się, pod

rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. leżeliZamawiający lub Wykonawcaprzekazują oświadczettia, wnioski, zawiadomieniaoraz informacje za

pośrednictwem faksu lub ptzy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej sbony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przylmie, że pismo wysłane przez
Zamawiającego na numer faksu lub adres poczĘ elektronicznej podany ptzez Wykonawcę w ofercie

zostalo doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy ztteścią pisma.

5. Adres poczty elektronicznejZamawiajacego: zpubliczne@mochowo.pl; gmina@mochowo.pl.
6. Wykonawca rnoże zwracać się do Zamawiajacego o wfaśnienie heści SIWZ, kierując swoje zapytania na

piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiajacego podany w Rozdziale I.

7. Informacje w sprawie niniejszego postępowania mozna uzyskać pod nr tel.2427633 33 wew,211.
Osoba do kontaktu: Ewa Kopycińska.

8. DokumenĘ sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniemna język polski.

wyIAśNIE*,r,r"§?.'r?'"'3ńYJiEścIspEcyFIKAcII
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia kierując wniosek na adres: Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 - 214

Mochowo or az na adr es p oczĘ elektronicznej : zpubliczne@mochowo. pl.

Zamawiający jest obowiązany udzielić v5rjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upĘwem terminu składania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówieńa wpĘnął do Zamawiającego nie późńej niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczoneso terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpĘnął do
Zamawiającego po upĘwie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub doĘczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający możeudzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bezrozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpĘwa na bieg terminu składania wniosku, o którym moy/a
w pkt 2.

Treść zapytań wraz z wylaśńeniarni Zattawiający ptzekazuje Wykonawcom, którym przekazal
Specyfikację Istoh:rych Warunków Zamówienia, bez ujawńania źródła zapytania oraz udostępnia ją na
stronie internetowej.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjasnień lub zmian w SIWZ,
jako obowjązującąnależy przńąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenieZamawiającego.
Zamawiajacy nie przewiduje zwołańa zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wąĘliwości doĘczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zarnówienia.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upĘwem terminu składania ofert zmienic treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiajacy
udostępnia na stronie internetowej.

Jeżellw wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o,zamówieniu jest niezbędny dodatkow czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedhlża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym ptzekazano
SIWZ oraz zamieszcza informację na sbonie internetowej.

Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadzlła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiajacy
dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy P.Z.P.

ROZDZIAŁ VIII
WADIUM

Wykonawca przystępuląc do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł
(słownie złoĘch: dwadzieścia tysięcy 00/100) do upĘwu terminu składania ofert.
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Wadium musi obejmować caĘ okres związania ofertą i rnoże być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach:

pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach społdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z Ęm że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięznym,

gwarancjach bankołr,ych,

gwarancj ach ub ezpie c zenio wych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiotczości (Dz. U . z 2019

r., poz.310).
ż. Wadium \^r'noszone w pieŃądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego- Urząd

Gminy Mochowo, BS Stara BiałaOddział w Mochowie 83 9038 0004 3915 9043 2000 0680.

3. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego
w terminie (godzina) składania ofert.
Wniesienie wadium w formie innej niz pieniądz poprzez dołączenie dokumentu do oferĘ co jest
tównoznaczne z wniesieniem wadium przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem
złożenia oferty przed, upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystriejszej lub unieważnieniu postępowania, z wlĄątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystn iejsza.

5. Zamawiający zatrzymaje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznycĘ z przyezynleżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznycĘ oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
movr'a w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferĘ ptzez niego
złożonej jako najkorzystniejszej.

6. Zamawiający zatrzymtĄe również wadium wTaz z odsetkami, jeżeli Wykonawca/ którego oferta została
wybrana:

odmówił podpisania umov/y w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,

nie wniósł wymaganeg o zabezpieczenia ńależytego wykonania umowy,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwtaca wadium
niezwłocznie po zawatciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwtaca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upĘwem terminu składania ofert.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonay/cę któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przezZamawiającego.

10. Dowód wniesienia, wadium w formie innej niż pienięzna należy załączyć do oferĘ w formie kopi
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

leżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca winien uwzglgdnić
wszystkie zapisy doĘczące zatrzymania wadium określone w pkt 5 i 6.

ROZDZIAŁIX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1,. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moze przedłttżyć termin związania ofertą,

z tym że Zamawiający może Ęko raz, co najmniej na 3 dni przed upĘwem terminu związania ofertą
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o ozrraczorry okres, nie



J.

4.

dłuższy jednaknź 60 dni.
3. Bieg terminl związania ofertą rozpoczyna się wraz z upĘwem terminu składania ofert.

ROZDZLAŁX
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1,. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas

wszystkie jego oferĘ zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy ustawy P.Z,P.
Ofertę stanowi wypełniony formularz oferĘ z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1 do SWVZ.
Wraz z ofertąnależy złożyć:
1) oświadczenie doĘczące speŁriania warunków udziału w postepowaniu - z wykorzystaniem wzoru

stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ;
2) oświadczenie doĘczące przesłanek wykluczenia z postępowania - z wykorzystaniem wzoru

stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ;
3) zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobóM/ wymagane postanowieniami Rozdziału IV ust. III -

zwykorzystaniem wzoru stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ (jeśli doĘczy);
4) peŁromocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio

z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenĘ, z których wynikać będzie ciągłość
i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty
pehromocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,

5) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO Załącznik Nr 7 do SIYVZ,

6) dowód wńiesienia wadium.
5. Do ofert Wykonawca dołącza akfualne na dzieńskładania ofert oświadczeniaw zakresie wskaznymprzez

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach
stanowią wstępne potwierdzeŃe, że Wykonawca nie pdlega wykluczeni§ otaz speŁria warunki udziału
w postępowaniu, Wykonawca/ który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
ishrienia wobec nich podstaw wykluczeńa oraz speŁriania, w zakresie, w jakim powoĘe się na ich
Zasoby, warunków udzialg w postępowaniu zamieszcza jnlormacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w zdaniu pierwszym.

6. W przypadku złożenia oferĘ wspólnej oświadczenia, o których mowa w pkt. 4.1 i 2 składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. DokumenĘ te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu otaz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje speŁrianie warunków udziaŁu w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

7. Wykonawcy występujący wspólnie ncrlJszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela
Pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych
z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem
podpisanym przez pozostaĘch Wykonawców. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy załączyć
do oferĘ w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia jest składane w oryginale zaś pozostałe dokumenty są składane w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. DokumenĘ sporząd,zone w języku
obcym są składane wtaz z tłumaczeniem na język polski.

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumenfu
wylącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumenfu jest nieczytelna lub budzi
wąĘliwości co do jej prawdziwości.

10. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelrrą techniką oraz podpis ana przez osobę / y upoważnion ą/ e do reprezentowania firmy na zewnąttz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferĘ.

17. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załącznlków byĘ kolejno ponumerowane i parafowane.
12. Kartki oferĘ powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
13. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferĘ muszą być parafowalle przez

osobę/y podpisującą f e ofertę, w przeciwnymrazie nie będą uwzględniane.



74. W przypadku zastlzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferĘ (w osobnej kopercie)
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyćje klauzulą ,,Nie udostępniać. lnformacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorshua w rozumieniu art. 11 ust, 4 ustmuy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zzoalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 201,8 r,, poz. 419 z późn. zm.)" .

15. W syfuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy P.Z.P. lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegaĘ udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezasttzeżone
dokumenty.

16. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Koperta powinna być zaadresou/ana na Zamawiającegot na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać
oznaczenia:

Oferta na wykonanie zamówienia:
Budowa targowiska,,Mój Rynek" w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Nie otwieraćprzed, dniem 28.03.2019 r., godz.1,0.00.

Koperta (paczka) oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją
niezwłocznie odesłać w przypadku stwierdzeńa, że została złożona po terminie.

17. Wykonawca,przed upĘwem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak
składana oferta z dopiskiem,,ZMIANA" lub,,WYCOFANIE".
18. Wszystkie za!ączone do oferĘ kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność

z orygjnałem przez v,lykonaI^/cę: zapis ,,za zgodność z oryginałem" + podpis.
19. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferĘ. Zamawiający nie

przewiduje zwrotu kosztów udziahl w postępowaniu.

rd.OZDZIAŁXI
MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - IJrząd Gminy w Mochowie, pok. nr 13 (sekretariat) do
dnia 28.03.2019 roku do godz. 09:30.

2. Otwarcie ofert nastąpi 28.03.2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - IJrząd Gminy
w Mochowie.

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upĘwem terminu otwarcia.
4. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu

ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, juką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia otert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adtesy Wykonawców, a także informacje

wskazane w art. 86 ust.4pzp,jeżeli ich podanie przezWykonawców było wymagane.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieści na stronie internetowej

www. moch o wo. bip gm ina. pl infor m acje doĘczące:
1) kwoty, jaką zamier za pr zeznaczy ć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców,którzy złożylioferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarĘchw ofertach.

8. KoperĘ ozIlaczone,,WYCOFANIE" zostaną odesłane Wykonawcombez otwierania.
9. OferĘ złożone po terminie zostanąniezwlocznie zwrócone Wykonawcy.

IROZDZIAŁXIl
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniaćwszystkie roboty niezbędne do prawidłowego
zrealizowania zadania, zgodnie ze sztttką budowlaną, dokumentacją projektową i STWiOR.

2. Podstawą do podania ceny ofertowej jest wykonanie kosztorysu ofertowego na podstawie dokumentacji
projektowej, STWiOR, zapisów niniejszej SIWZ oraz odbytej wżji lokalrrej miejsca robót. Kosztorys
ofertowy ma zastosowanie dla potrzeb rozliczenia ewenfualrrych płatności przejściowych, a także



w Prz[Padku zmiany zakresu tzeczowego przedmiofu umowy oraz jako podstawa wyceny robót
zamiennych i dodatkowych.

3. Cenę oferty brutto należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaĘ wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, w Ęm należne

podatki.
5. Cena określona przez Wykonawcę powinna uwzględniać upusĘ, jakie Wykonawca oferuje.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
7. Wykonawca ponosi wytączną odpowiedzialność za zastosowanie ptzez niego stawki podatku VAT
. niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

8. Zamawiający poprawia w ofercie (art.87 ust. 2):

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferĘ ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o Ęm wykonawcę, którego oferta zostałapoprawiona.
9. JeŻeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do

Przedmiotu zamówienia ibudzą wąĘliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiofu
zamówienia zgodnie z wmaganiami określonymi przez zarnawiającego lub wynikającymi z odrębnych
Przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w Ęm złożenie dowodów, doĘczących
wyliczenia ceny lub koszta, w szczegllności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sPrzY'lających warunków wykonywamia zamówienia dostępnych dla wykonawcy, orygrnalności

Projekfu wykonawcy,kosztów pIacy/ których wartość ptzyęta do ustalenia ceny nie możebyćniższa
od minima-lnego wynagrodzenia zapracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia10
PaŹdziernlka}}l2 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę (Dz.U. Nr 200, poz.1,679, zpóźn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących

w miejscu, w którym realżowane jest zamówienie;
4) wynikającym zprzepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania częścizamówienia podwykonawcy.

10. W przypadku gdy cena całkowita oferĘ jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed,

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złoŻonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wflaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że
rozbieŻność wynika z okoliczności oczywisĘch, które nie łtymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o nalezny podatek od towarów i usług, zaktaalizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiĘ po wszczęciu postępowanlla, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wfaśnień, o których mou/a
w ust. 1.

11. Obowiązekwykazania, że oferta nie zawietarażąco niskiej ceny lub koszfu spoczywana wykonawcy.
']-2. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena

w}rjaŚnień wtaz ze złożonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawieta rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiofu zamówienia.

13. JeŻeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiajacego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferĘ dolicza do
Przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
zĘmi przepisami.

14. W sYfuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publicznebiorąudział podmioty zagraniczne, które na
Podstawie przepisów podatkowych nie są zobowiązane do uiszczania zabowiązań podatkołych
w Polsce, a obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy towarów, zgodnie z zasadarni d,oĘczącymi
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, Zamawiajacy w celu oceny takĘ oferty doliczy do
Przedstawionej w niej ceny podatek, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.



ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAIĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁPRZY WYBORZE OFERTY

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający odtzuci ofertę, jeżeli:

1) jestniezgodna zlstawąt
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istob:rych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87

ust, 2 pkt 3,

3) jej złożeńe stanowi czynnieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,

4) zawierarażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczone go z udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia

lub niezaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub koszta,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3,

8) wykonawca ńe wrazlł zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą,

9) jest niewazna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane

w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu.
3. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie nźej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga,

sposób punktowania):
Cena ofertowa - 60 oh

Gwarancja jakości i rękojmia - 40Yo

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. OferĘ
oceniane będą punktowo.
Maksymalrrą ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pk| tj.:

zanajkorzystniejszą cenę 60 pkt

zanajdłuższy okres gwarancji 40 pkt

4. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkĘ za powyższe
kryteria wedfu g następujących zasad,.

W kryterium "C" ocena ofert zostanie dokonan a ptzy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena brutto

C= x 60% (waga kryterium) x 100

cena oferĘ ocenianej

W kryterium uGu ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących reguł
W kryterium "G" ocena ofert zostanie dokonan a przł zastosowaniu wzoru:

Okres gwarancji i rękojmi zbadanejoferĘ
U - ------- x 40oń (waga kryterium) x 100

Najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękomi (max 60 miesięcy)

Minimalny okres gwarancji jaki może być zaoferowany wynosi 36 miesięcy. Wykonawca moze zaoferować
termin nie dhlższy niż maksymalnie 60 miesięcy. W przypadku wpisania w ofercie ptzez Wykonawcę
dłllższego terminu gwarancji i rękojmi niż maksymalny wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający będzie
dokonywał oceny takiej oferty podstawiając pod wzór maksymalny okres gwarancji i rękojmi jaki można
zastosować w przedmiotowym postępowaniu ptzetargowym. Oferta z niższym okresem gwarancji i rękojmi
niż 36 miesięcy zostanie ptzez Zamawiającego odrzucona, jako niespełniająca warunków ninĘszej
specyfikacji.
Łączna ilość punktów, które oferta tnoże ottzymać, odpowiada sumie punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach.
5. Zanajkoruysbriejszą zostanie uznana oferta, która uzyskanajwyższą końcową liczbę punktów.



6. }ezeli nie mozna wrybrać oferty najkorzystniejszej z lwag1 na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny lu koszfu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród Ęch ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiajacy wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferĘ, do zożenia w terminie określonym przez
Zamawiajacego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonvch ofertach.

rROZDZIAŁXIV
INFORMACIE O FORMALNOŚCIACĘ IAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

7. Zamawiający informuje niezwlocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferĘ,
2) Wykonawca ch, któr zy zostali rłykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferĘ zostaĘ odrzucone,
4) unieważnieniu postępowania
podając uzasadnieni fakĘczne i prawne.

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkŁ 1 ppkt 1) i 4), na stronie internetowej.
3. Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli

1) nie złożono żadne1 oferĘ niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferĘ lub oferta z najniższą ceną przev\)rższa kwotę, którą Zamawiajacy

zamierzaprzeznaczyć na sfinansowanie zaówienia, chyba żeZamawiajacy może zwiększyć tę kwotę
do ceny najkorzystniejszej oferĘ,

3) w przypadkach, o których w art.91 ust.5 ustawy P.Z.P., zostaĘ złożone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym t czego nie mozna było wcześniej przewidzieć,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usuniecia wadą uniemożliwajacą zawarcie
niepodlegającej uniweważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystrriejszej oferĘ, jeże|i zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upĘwem terminów, o których mowa w pkt. 5, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono Ęlko jedną ofertę,
ż) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego upĘnął termin do wniesienia odwołania na

czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub
w następstwie jego wniesienia lzba ogłoslła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.

6. Zamawiający wmaga aby Wykonawca zawatł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze
umowy -Załącznik nr 9 do SIWZ.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zrrrianw niej przewidzianych.
8. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyćZamawiającemu:

1) oryginał dokumenfu potwierdzającego wnisienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umor,yyl
2) dokumenĘ osoby wskazanej w ofercie na stanowisko kierownika budoltT potwierdzające posiadanie

odpowiednich uprawnień oraz przynależność do właściwej żby samorządu zawodowego (lub
równoważne), oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy,

3) wstępny harmonogramtzeczowo - finansowy do uzgodnienia zZamawiającym.
9. Jeżeli Wykonau/cal którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego lub nie wnosi Irymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umołrlr,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostaĘch ofert, bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodząprzesłanki unieważnienia postępowania.

10. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiajacemu/ w terminie do 7 dni



od momenfu wystąpienia przesłanek do zmiany umowy.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została uznana za

najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o rcalizaĄę zamówienia są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umo]Mę reguĘącą współpracę Ęch podmiotów. Proponuje się (w celu ułatwienia
przygotowania takiej umowy), aby w umowie zawtzeć między innymi następujące postanowienia:
1) wryszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem Ęm musi być także

zt e alizow anie zamówienia),
3) oztlaczettie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizaĄi przedmiofu zamówienia, w tym

okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji,
4) podziałzadańpomiędzy poszczegllnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
5) określenie Lidera Konsorcjum
6) rłykluczenie możliwości wypowiedzenia umo\Ąy Konsorcjum przezktótegokolwiek z jego członków

do czasu wykonania zamówienia.
12, Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniat ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wJzkonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

rd.OZDZIAŁx\r
WYMAGANIA DOTYC Z ĄCE Z ABEZPIECZE NIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, przed podpisaniem umo!\T// zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1,0 % ceny ofertowej brutto w jednej lub kilku następujących
formach (do wyboru):

pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczejkasy oszczędnościowo - kredytowej z Ęm, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązańem pieniężnym,

gwarancjach bankouych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mo\Ma w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. ZabezpieczeŃe służy pokryciuroszczeńzĘtułuniewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego: BS Stara Biała Od,dział w Mochowie 83 9038 0004 3915 9043 2000 0680.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoĘ
wadium na poczet zabezpieczeńa

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesino w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2
ustawy P.Z.P.

8. Zamawiający ustala następujący podział zabezpieczenia:
Kwota w wysokości 70 % zostaje zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia iuznaniaprzez
Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z Ęttlhl rękojmi za
wady. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy nie późnlĄńżw 15 dniu po upĘwie okresu rękojmi zawady.
9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej, ztreściĘch gwarancji musi w szczegóIności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakladl ubezpieczeń) do zapłaĘ do wysokości określonej w gwarancji

kwoĘ, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienalezyĘm wykonaniem
umolvyl

2) termin obowiązywania gwarancji,
3) miejsce i termin zwrota gwarancji.



ROZDZIAŁx\rl
POUCZENIE o ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEI PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W niniejszym postępowaniu przetalgo\Mym o udzielenie zamówienia publicznego przysługoją środki
ochrony prawnejokreślone wDziale VI ustawy P.Z.P.

ROZDZIAŁXVII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie ptzepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

2. Klauzula informacfna z art.13 RODO:
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia

27 kwietnia201,6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwatzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘv,1,95/a6/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119 z04.05.20'],6,str.1), dalej,,RODO" informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w lJrzedzie Gminy w Mochowie jest

Wójt Gminy Mochowo z siedzlbą w Mochowie, ul. Sierpe cka 2, 09 - 214 Mochowo,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w IJrzędzie Gminy w Mochowie/Gminie Mochowo jest Pan

Krzysztof Zakrzewski, kontakL e-mail; rodo.zakrzewski@o2.pL tel.606 213134.
3) Pani/Pana dane osobowe ptzetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budową targowiska ,,Mój Rynek"
w miejscowoŚci Mochouo, gm. Mochowo prowadzonym w Ębie przetarglnieograniczonego/

4) odbiorcami Panif Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 t. -
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. zż017 r,poz.1579 zpóźn. zm.), dalej ,,ustawaPzp",

5) Pań/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 jeżek czas trwania umowy przekracza
41ata, okres przechowywania obejmuje caĘ czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pan a doĘczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ttstawy P zp ;

7) w odniesieniu do Pań/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautornaĘzowany/ stosowanie do art, 22 RODO;

8) posiada PanifPan
na Podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;
na podstawie art. 1,6 RODO prawo do sprostowaniaPanif Pana danych osobowych1

- na Podstawie art. 18 RODO pra]Mo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych
osobowych z zastrzeŻeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa lJrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,żeprzetwarzaniedanychosobowychPani/PanadoĘczącychnarusza ptzepisy RODO;

9) 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. ż0 RODO;

na Podstawie art. 21 RODO pra$/o sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobołTch jest art. 6 ust. 1 lit. c RODo.

1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
Publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawąPzp oraz nie moze naruszać integralności
protokołu or az 1ego załączŃków
2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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