Ogłoszenie nr 584224-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.
Sztumskie Centrum Kultury: Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: Pełnomocnik Zamawiającego: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39,
82-400 Sztum, www.sztum.pl, e-mail: zamowienia.publiczne@sztum.pl, tel. (55) 640-63-03,
fax. (55) 640-63-00.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sztumskie Centrum Kultury, krajowy numer identyfikacyjny
17035212900000, ul. ul. Reja 13 , 82400 Sztum, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055
277 23 06, e-mail sck@data.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.sztum.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.sztum.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.sztum.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:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności za pośrednictwem np. poczty, kuriera lub
osobiście
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pok. Informacja
Urzędu.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Skwer Niepodległości przy
Rondzie Powiśla w Sztumie
Numer referencyjny: RI.271.29.2018
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: I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia
jest są roboty budowlane pn.: „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie”.
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) Roboty ziemne, 2) Wykonanie
nawierzchni na podbudowie, 3) Budowa oświetlenia parkowego, 4) Wykonanie elementów
małej architektury w tym między innymi: instalacja rzeźbiarska, kamienie „historii”, ławki, 5)
Wykonanie nasadzeń i trawników, 6) Przestrzeganie uzgodnień branżowych, 7) Wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ tj. określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane
przez: 1) ARCHLINEA Leszek Witkowski, ul. Młyńska 5, 82-400 Sztum, 2) Biuro Projektów
i Usług technicznych Waldemar Engelgardt, ul. Bolesława Chrobrego 27, 82-200 Malbork, 3)
Krajobraz i Ogród Marek Kędziora, Baldram 30, 82-500 Kwidzyn - oraz załącznik nr 2 do
SIWZ tj. projekt umowy. 3. UWAGA: Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana
będzie przy obiektach czynnych. Należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy
zabezpieczeniu powierzchni na komunikację. Teren budowy należy wygrodzić zachowując
szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych. 4. Załączone przedmiary

robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji oferty. 5. Zamawiający posiada
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AB.6743.185.2018.IIIEK z dnia
30.05.2018r. 6. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 7.
Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów
równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do
materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112711-2
45111200-0
45112330-7
45112700-2
45233260-9
45220000-5
45311200-2
45231400-9
45316110-9
45112710-5
45110000-1
45262300-4
45223800-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-15
II.9) Informacje dodatkowe: I. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w

rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1. Zamawiający
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osoby/osób przez cały okres realizacji zamówienia wykonujących czynności polegające na:
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjątkiem osób pełniących
samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robót). 1) Wykonawca i
podwykonawca, przyjmując do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyżej wymienionych
stanowiskach konieczną do prawidłowego wykonania liczbę osób. 2) W przypadku
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3) Wykonawca może zastąpić ww.
osobę lub osoby, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie powyższe wymagania co do
sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 2. W trakcie realizacji zamówienia
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia (o którym
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 1)
żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich
oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia
ww. wymogów, 3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób: 1) Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od
dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu
oświadczenia, Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte realizacją zamówienia czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 2) Wykonawca na
każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie
Zamawiającemu do wglądu aktualne oświadczenie wskazane w punkcie pkt. 3 ppkt. 1)
potwierdzające zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę tj. aktualne
na dzień wezwania oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierające w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte realizacją zamówienia czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 4. Kary umowne za
niespełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę
osób wykonujących w/w czynności: 1) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w pkt. 1. czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. 5.
Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w
trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: „Personel” 1. Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami: a) co
najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na
stanowisku kierownika budowy. b) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki
kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia
uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. c) co
najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3 lata
doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót. Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie,
stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278).
Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji Przedmiotu zamówienia, do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
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:
Nie
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych: Zamawiajacy informuje, że
„stosowana sytuacja“ wystąpi w przypadku, gdy: 1) Wykonawca, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępnienie
Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 PZP. 3) W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
zamówienie do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Jeżeli zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach
polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiających
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, b) zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacją finansową lub ekonomiczną, o których mowa w w/w pkt. 2. 4. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda następujących
dokumentów: 1) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wzór wykazu osób stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ).
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. 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 oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający na podstawie art. 25a
ust. 5 pkt 2 ustawy PZP żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o którym mowa w pkt. III.3) ogłoszenia
tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej
Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są
wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postepowaniu traktowany jest jako wspólne
ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 4.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23
ust. 2 ustawy PZP ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów- pisemnego
zobowiązania tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) - które
określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 6.
Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 1) Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do
SIWZ o przynależeniu lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: a) W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 11.000,00
PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez
siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy
Pełnomocnika Zamawiającego: Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 przed upływem
terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu
pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego 2) w poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm). 4. 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 o których mowa w art. 46 ust. 4a i
5 ustawy PZP. Art. 46 ust. 4a ustawy PZP „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i
3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń o których mowa
w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej”, Art. 46 ust. 5 ustawy PZP „Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawcy, którego oferta została wybrana: 1) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy”. 5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu
oryginał odpowiedniego dokumentu Wykonawca załączy do oferty w odrębnej kopercie. 6.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona. 7. 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:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:
Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Nie
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: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Gwarancja i rękojmia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
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 Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
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: Nie
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:
Nie
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: Nie
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:
Szczegółowe zapisy umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ tj. w projekcie
umowy. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w
następującym zakresie: 1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących
przypadkach: a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu
wykonania prac, b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie
prac do czasu ich usunięcia, w tym konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót
zamiennych. c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz przewidzianych a art. 144 ust. 1
ustawy PZP, a które wpływają na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, d)
z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Pełnomocnika Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są
korzystne dla Zamawiającego, e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie
obowiązującym powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe
czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy,
chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w
życie – vacatio legis, f) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie
prac, które to działania nie są spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron, g) z powodu
zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową, h) z powodu
szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, i) w przypadku wykopalisk
archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, j) w przypadku znalezienia na
terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,
których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, k) w przypadku
opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, l) w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury
utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, m) dokonania
w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, n) w przypadku
opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów
niezbędnych do realizacji robót, o) w przypadku nie dotrzymania terminu umowy
przyłączeniowej przez zakład energetyczny, 2) Co do zakresu robót objętych umową w
przypadku: a) gdy ich wykonanie w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu z
jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich
zaniechania, b) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez
Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej. 3) Co do oznaczenia stron wyłącznie w
wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego
albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo
dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę. 4) Co do wysokości
wynagrodzenia: a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych
tańszych lub droższych przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia, b) z powodu
zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w tym przypadku
ulega zmniejszeniu/zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokołu
konieczności. Podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys załączony do umowy. c) w

przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z
wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczególności
uwzględniających uwarunkowania wpływające na użyteczność, koszty użytkowania lub
bezpieczeństwo obiektu i ich użytkowników, e) w przypadku wystąpienia warunków
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, f) z powodu wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny
od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych, g) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa, h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i) z powodu zmiany stawki podatku VAT. j) w zakresie
zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U z 2002r. Nr 200 poz. 1679
ze zm.) lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub, jeżeli
Wykonawca złoży pisemny wniosek w którym wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na
koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zarówno co do faktu jak i co do wysokości,
przedstawiając na to wiarygodne dowody. 5) Materiałów/technologii wykonania robót
budowlanych a) Zmiana nie może wykraczać poza przedmiot zamówienia, przyczyniać się do
nieuzasadnionego zwiększenia parametrów inwestycji, b) Musi być korzystna dla
Zamawiającego i/lub przyszłego użytkownika, c) Nastąpić na skutek zmian
materiałowych/technologicznych spowodowanych okolicznościami:  niedostępności na
rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku materiałów i / lub urządzeń,  pojawieniem się na rynku materiałów i /
lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na obniżenie kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamówienia,  pojawieniem się nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robót pozwalającej na obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamówienia,  koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu
innych materiałów / rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w
dokumentacji projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, gdyby zastosowanie przewidzianych materiałów / rozwiązań w dokumentacji
projektowej groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia na
dzień odbioru przedmiotu zamówienia. 6) Udziału podwykonawców/dalszych
podwykonawców przy realizacji zamówienia a) skorzystania z podwykonawców / dalszych
podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie Wykonawca nie
przewidywał realizacji zamówienia w podwykonawstwie, b) zmiany zakresu robót
realizowanych w podwykonawstwie, c) zmiany podwykonawców / dalszych
podwykonawców. 2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z
poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności

art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą
ustawą. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej
strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku. 4. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowania zmian na pisemny
wniosek Wykonawcy, Pełnomocnika Zamawiającego lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie
konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły konieczności, kosztorysy
robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.
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: 2018-07-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> 4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków 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:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1.Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie przysługuje
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub
zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie
10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publikacji lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec
czynności innych niż określone w w/w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Pozostałe postanowienia
dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp. Obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem 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: a)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: - Współadministrator danych osobowych
jako Zamawiający: Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury, ul. Reja 13, 82-400 Sztum, Współadministrator danych osobowych jako Pełnomocnik Zamawiającego: Burmistrz Miasta
i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum. b) dane kontaktowe inspektora ochrony
danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl ; c) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w
Sztumie”, nr sprawy: RI.271.29.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d)
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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: −

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie
art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. **
Wyjaśnienie: 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. *** Wyjaśnienie: 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.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

