
Gmina Rozprza: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014 – 2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

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

Ogłoszenie nr 509266-N-2019 z dnia 2019-01-31 r.
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Nie

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

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

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rozprza, krajowy numer identyfikacyjny 59064800800000, ul. ul.

900-lecia 3 , 97340 Rozprza, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6496574, 6496108 w. 14, e-mail

inwestycje@rozprza.pl, faks 446 158 006.

Adres strony internetowej (URL): www.rozprza.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
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zamówienia

Tak

www.bip.rozprza.pl

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

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Urząd Gminy w Rozprzy, Al. 900 - lecia 3, 97 -340 Rozprza (sekretariat)

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w

Rynku Piastowskim w Rozprzy

Numer referencyjny: IZP.271.1.1.2019

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: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej

zagospodarowania przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy oraz realizacja robót

budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Etap I

– opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zagospodarowania przestrzeni publicznej w

Rynku Piastowskim w Rozprzy dz. nr ewid. 291 obr. Rozprza, w tym: • opracowanie mapy sytuacyjno

- wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, • opracowanie koncepcji architektonicznej

zagospodarowania terenu oraz uzgodnienie jej z Zamawiającym oraz zaopiniowanie jej w

Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków - 4 egz., • wykonanie niezbędnych badań dla potrzeb

posadowienia obiektu fontanny, • opracowanie projektu budowlano – wykonawczego

zagospodarowania przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy, który obejmował będzie
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projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany i konstrukcyjny oraz projekt technologiczny

fontanny, projekt przyłącza kanalizacji deszczowej i wodociągowego oraz projekt elektrycznego

zasilania fontanny i projekt oświetlenia niskiego typu parkowego, dobór elementów małej architektury

(ławki, kosze) – 4 egz. • wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót -2 egz. •

sporządzenie kosztorysów inwestorskich w wersji szczegółowej i uproszczonej – 2 egz. • zgłoszenie

zamiaru budowy do właściwego organu administracji budowlanej oraz uzyskanie zaświadczenia o

braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych. Etap II – wykonanie robót budowlanych zawiązanych

z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Rynku Piastowski w Rozprzy na podstawie

opracowanej w ramach etapu I dokumentacji: • przygotowanie zaplecza budowy, • wykonanie robót

rozbiórkowych i ziemnych, • wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej i

elektrycznego, • wykonanie żelbetowej niecki fontanny z osadzeniem orurowania wg. wytycznych

technologii, • wykonanie izolacji przeciwwodnych, • montaż instalacji i urządzeń technologicznych

fontanny w niecce i komorze, • rozruch technologiczny, • utwardzenie placu wokół fontanny, • montaż

ławek (dwie ławki parkowe oraz jedna ławka solarna (fotowoltaiczna) i koszy (3 szt.), • wykonanie

oświetlenia niskiego typu parkowego wzdłuż ciągów pieszych, • uporządkowanie terenu, wyrównanie

poziomów, wykonanie trawnika siewem, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, •

przeprowadzenie szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczącego sposobu

użytkowania i konserwacji urządzeń. Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres realizacji

zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno Użytkowym dla zadania pn. „Zaprojektowanie

przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy, dz. nr ewid. 291 obr. Rozprza”

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

71240000-2

71320000-2

71240000-6

45111291-4

45112720-8

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: 180

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku,

gdy Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
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postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w

tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego

zamówienia tj. zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na budowie (wykonaniu)

fontanny, o wartości każdej roboty budowlanej nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda – wg

załącznika nr 4 do SIWZ. Na potwierdzenie tego warunku należy załączyć poświadczenie

wykonanych robót lub bezusterkowy protokół odbioru. W przypadku robót, których wartość została

wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy

zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych

wyłącznie w walutach innych niż PLN). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,

jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę. W przypadku,

gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ww. warunek zostanie

uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego

zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca. b) wykonał w okresie trzech lat przed dniem

wszczęcia postępowania jedną dokumentację budowlano - wykonawczą budowy fontanny wg

załącznika nr 5 do SIWZ. Na potwierdzenie tego warunku należy załączyć referencje lub

bezusterkowy protokół odbioru. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,

jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę. W przypadku,

gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ww. warunek zostanie

uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego

zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca. c) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych

niezbędnych do wykonania zamówienia oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te

osoby wymaganych uprawnień: • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej oraz aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Architektów, • uprawnienia

budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz aktualne

zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, • uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie z

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, • uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, •

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
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budowlanej oraz aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - wg

załącznika nr 6 do SIWZ Uwaga: Ww. osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na

zasadach określonych zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, gdzie samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach

odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,

jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę. W przypadku,

gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ww. warunek zostanie

uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego

zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca.

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

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

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

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

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

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

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

składania ofert, 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; 2) zaświadczenie 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, 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; 3) odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

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

1) wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit a) SIWZ tj. co

najmniej dwa zamówienia odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.

zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na budowie (wykonaniu) fontanny, o wartości

każdej roboty budowlanej nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda wykonanych nie wcześniej

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których robota została wykonana, z załączeniem dowodów

określających czy robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym

czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona,

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne

dokumenty; 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit b) SIWZ tj. co najmniej

jednej dokumentacji budowlano - wykonawczej budowy fontanny wykonanej w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) wykaz osób, o których mowa w rozdziale V

pkt 2 ppkt 3 lit c) tj. osób posiadających uprawnienia: budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej oraz aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Architektów, budowlane do

projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz aktualne zaświadczenie z

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów
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Budownictwa, budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa, budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej oraz aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa - 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. Ww. osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Dopuszcza się również

kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych zgodnie z art. 12a ustawy

Prawo budowlane, gdzie samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.

1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).

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) do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w

zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, że nie podlega wykluczeniu i załączniku nr 3 do

SIWZ, że spełnia warunki udziału w postępowaniu; Informacje zawarte w oświadczeniach będą

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu. 2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców oświadczenia o których mowa w pkt. 1.1) niniejszego rozdziału składa każdy z

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw

wykluczenia; 3) zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
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z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w załączniku

nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 1.1) niniejszego rozdziału; 4) wykonawca, który powołuje się

na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia

oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt.

1.1) niniejszego rozdziału. 5) zobowiązanie podmiotu/ów do oddania do dyspozycji wykonawcy

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale wg załącznika nr 7 (jeżeli

dotyczy).

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. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w

wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 1)

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium

w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Ziemi

Piotrkowskiej oddział w Rozprzy nr 82 8973 0003 0010 0000 0286 0004 z dopiskiem na przelewie:

„Wadium w postępowaniu IZP.271.1.1.2019 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku

Piastowskim w Rozprzy. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania

środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa pkt. 3, przed

upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny

termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)

pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2)

innej niż pieniądz – oryginał poręczeń/gwarancji wniesienia wadium należy przekazać za

pokwitowaniem do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy, do pokoju nr

17 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię 6. W przypadku wadium
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wnoszonego w formie innej niż pieniądz przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie

zamawiający wymaga aby w treści dokumentu znajdowała się co najmniej informacja, że dotyczy

on oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7. W przypadku wadium

wnoszonego w pieniądzu zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wpłaca się przelewem na

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, a wadium wpłacone w banku uważa się za

wniesione w sposób nieprawidłowy, gdyż nie jest wpłacone przelewem. Zgodnie z dyspozycją art.

89 ust. 7b oferta wykonawcy, który wpłaci wadium w banku podlegać będzie odrzuceniu, gdyż

wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno

wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie

związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Oferta wykonawcy, który nie

wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i

zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia

należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bb8df7...

13 z 22 31.01.2019, 15:03



postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

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

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

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

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji na fontannę, nawierzchnię utwardzoną oraz typowe ławki i kosze oraz

oświetlenie typu parkowego
15,00

okres gwarancji na ławkę solarną 10,00

skrócenie terminu realizacji zamówienia 15,00

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

nieograniczony)

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

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

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

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień

zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej

umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 2.1. Zmiana czasu na ukończenie robót: 2.1.1. Zmiany

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bb8df7...

17 z 22 31.01.2019, 15:03



spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami jak: 1. niewypały i niewybuchy; 2.

wykopaliska archeologiczne; 3. działanie siły wyższej 4. przyczynami zewnętrznymi niezawinionymi

przez Wykonawcę oraz niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące obiektywną

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności; 2.1.2. Zmiany będące

następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy

Wykonawcy; 2.1.3. Decyzji Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji

robót takich jak wstrzymanie budowy. 2.1.4. Zmiany będące następstwem działania organów

administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji. 2.1.5. Zmian

wynikających z konieczności wykonania prac niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i

nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie

przedmiotu umowy. 2.2. Zmiana osób i podmiotów 2.2.1. Zmiany przedstawicieli uczestników procesu

inwestycyjnego w przypadku: 2.2.1.1. zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę

na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby

posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, 2.2.1.2. zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego

2.2.2. Zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych

niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy; 2.2.3. Zmiany innych osób

wskazywanych w umowie; 2.3. Inne zmiany 2.3.1. Dopuszcza się Zmiany umowy wskutek

wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania

należytej staranności; 2.3.2. Możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla

Zamawiającego, a na dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca; 2.3.3. Zmiany terminu lub

sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany

zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź

przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi; 2.3.4. Zmiany

terminów i kwot płatności faktur, o których mowa w niniejszym rozdziale i istotnych postanowieniach

umowy, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zwartymi

umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i

terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze

znacząco szybszego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, niż wskazują na to terminy

umowne określone w umowie; 1.4.6. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek

pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 1.4.7. 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 zamówienia ani na wynik postępowania o

udzielenie zam. pub. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które
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Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej

zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

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: 2019-02-15, godzina: 10:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO dotyczący danych osobowych zawartych w

złożonych ofertach, dokumentach potwierdzających okoliczności wskazane w art. 25 ust. 1 – w

szczególności wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną,

prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego
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wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby

fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

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

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej

„RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rozprza,

z którym można się skontaktować pod adresem: Urząd Gminy w Rozprzy, 97-340 Rozprza, Al. 900-

lecia 3, tel.: 44 615 80 68, fax: 44 615 80 06, e-mail: ug@rozprza.pl 2) administrator wyznaczył

Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail:

rodo@rozprza.pl. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem

danych; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak IZP.271.1.1.2019 pod nazwą

zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy w trybie przetargu

nieograniczonego. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w szczególności do: a) dokonania oceny

oferty pod względem braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, b) udzielenia zamówienia publicznego i realizacji

umowy, w szczególności wykonywania czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia przez

osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonujących

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), c) przechowywania danych dla

celów archiwizacyjnych, d) przechowywania danych dla celów kontrolnych (zapewnienia

rozliczalności, tj. wykazania spełnienia przez Gminę Rozprza obowiązków wynikających z przepisów

prawa). 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.

W szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: a) Krajowa Izba

Odwoławcza, b) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, c) sądy administracyjne, sądy powszechne, d)

instytucje zarządzające /pośredniczące w zarządzaniu/ programami współfinansującymi wydatki

wynikające z realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego ze środków unijnych, krajowych

lub innych, e) współpracujące z Gminą Rozprza i świadczące na jej rzecz usługi z następujących

kategorii: prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie, usługi archiwizacji i niszczenia
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dokumentacji, f) wykonawcy biorący udział w postępowaniu; 5) Pani/Pana dane osobowe będą

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zamówień współfinansowanych

lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dane osobowe zawarte w

dokumentacji postępowania/umowie przechowywane będą w terminach określonych w zasadach

zawartych w szczególności w wytycznych, umowach o dofinansowanie; 6) obowiązek podania przez

Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych

osobowych przysługuje Pani/Panu: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych

osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana

danych osobowych*; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 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. 20 RODO; − na

podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Administrator

dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi

obowiązującymi przepisami. __________________ * Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności

protokołu oraz jego załączników. ** 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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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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