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Ogłoszenie nr 605541-N-2020 z dnia 2020-11-03 r.

Gmina Pabianice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko, wraz z odejściami
działka nr ewid. 662/1; 661/15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice, krajowy numer identyfikacyjny 47205780400000, ul.
Torowa 21 , 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 2139660, 2139676, , e-mail
gmina@pabianice.gmina.pl, sekretarz@pabianice.gmina.pl, faks 422 139 660.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pabianice.gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
www.bip.pabianice.gmina.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:
Bezpośrednie dostarczenie lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, w
formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

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: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi
Piątkowisko, wraz z odejściami działka nr ewid. 662/1; 661/15
Numer referencyjny: OŚN.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami działka nr ewid. 662/1; 661/15. Budowa obejmuje w
szczególności układ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami bocznymi z włączeniem do
istniejącej studni na działce nr 662/1 Długość łączna sieci i odgałęzień do posesji budowanych metodą
wykopową i bezwykopową wynosi L = 557,38 m. Sieć zgodnie z warunkami technicznymi
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe PVC-U, litych,
SN 8, SDR 34 o średnicy ø 200 x 5,9 mm, odgałęzienia boczne do działek prywatnych ø 160 x 4,7
mm.Przejścia kanalizacji pod przepustami pomiędzy rowami wykonywać zgodnie z notatkąsłużbową
nr 2 przewiertem sterowanym, przejścia pod rowami wykonywać metodąwykopową z odtworzeniem
rowu po wykonaniu robót. Przewierty sterowane wykonywać rurami PE100RC do przewiertów. 3.2.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej oraz w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. 3.3.
Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robot na podstawie SIWZ i załączników do
SIWZ, a w szczególności na podstawie danych zawartych w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robót. 3.4.Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz potrzebami
Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zobowiązuje się
do:a)szczegółowego zapoznania się z załączoną dokumentacją projektową, jak
równieżprzeprowadzenia szczegółowej wizji w terenie odcinków dróg objętych przedmiotem
zamówienia;b)wykonania każdego rodzaju robót zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
oraz wizjąlokalną przeprowadzoną w terenie oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej;c)zapewnienia ilości i rodzaju sprzętu gwarantującego wykonanie zadania, d)dostawy
wszelkich materiałów budowlanych i pomocniczych oraz urządzeń zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej,e)przygotowania na dzień umownego zakończenia robót
atestów materiałowych, badańlaboratoryjnych, pomiarów, potwierdzonych przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru. f)zastosowania wyrobów, które zostały dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach
budowlanych i posiadają wymagane parametry, atesty, g)przyjęcia podczas trwania robót
odpowiedzialności od następstw i wyników działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych,
ochrony środowiska, warunków BHP, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z
prowadzeniem robót budowlanych, zabezpieczeniem terenu budowy od następstw prowadzonych
robót, h)poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonania robót i
dokonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urządzeń
podlega odbiorowi przez ich właścicieli bądź zarządców, koszty związane z nadzorami branżowymi
ponosi wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urządzeńpodziemnych, i)wywozu gruzu, nadmiaru
ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót we własnym zakresie i na własny koszt,
zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca odwozu urobku na odkład, uwzględnienia w kosztach
realizacji inwestycji kosztów wycinki, transportu i utylizacji m. in. drzewostanu i innych składników
roślinnych oraz wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych (materiały z rozbiórki w tym drzewa stają
się własnością Wykonawcy), j)organizacji zaplecza budowy i jego utrzymania, k)odpowiedzialności za
wszelkie uszkodzenia w obrębie budowy, spowodowane jego działalnością, l)wykonania robót
budowlanych w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego
i pieszego, m)zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca odwozu urobku na odkład, n)pełną
obsługę geodezyjną,o)opracowanie dokumentacji powykonawczej, w ilości 2 egz. w formie
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papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, p)organizację i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie
zaplecza budowy, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych
możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z
prowadzonymi robotami, q)uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę
odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z
nimi,r)uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem decyzji środowiskowych jeżeli będą
konieczne,s)złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót do właściwego organu lub uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3.5.Wycena kosztów zamówienia musi również
uwzględniać oznakowanie placu budowy wg sporządzonego we własnym zakresie projektu zgodnie z
instrukcją oznakowania. 3.6.Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonanie przez
Wykonawców wizji lokalnej w terenie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy
związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do
prawidłowego wykonania umowy. 3.7.Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony
został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia materiałów, to Zamawiający dopuszcza
możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem
nie gorszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie
materiałów/urządzeńrównoważnych należy rozumieć materiały/urządzenia gwarantujące realizacje
robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Urządzenia równoważne
powinny spełniaćwymagania określone w SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot oraz projekcie budowlanym. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa po stronie
Wykonawcy.3.8.Kody CPV:−45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę,−45231300 – 8 Roboty
budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków −45232410 - 9
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej −45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe,
3.9.Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 2 (dwóch) kompletów wersji papierowej i
jednej elektronicznej. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą, wykonaną
przez uprawnione do tego osoby. 3.10.Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za
realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia
należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z dokumentacji projektowej, specyfikacji , oraz wnioski
wypływające z wymaganej do przeprowadzenia wizji lokalnej. 3.11.Okres rękojmi na wykonane
roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres
gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały wynosi 36
miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu końcowego.Wydłużenie przez Wykonawcę okresu
gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały powyżej 36
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miesięcy jest jednym z kryteriów oceny ofert, a Zamawiający informuje, że sposób punktacji za
zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji określony został w Rozdziale XIV specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Uwaga: Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia
bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot
zamówienia więc powinien te koszty uwzględnić w cenie oferty. 3.12.Wykonawca jest zobowiązany
do zapewnienia odpowiedniego zespołu osób będący w stanie należycie wykonać przedmiotowe
zamówienie w wyznaczonym terminie. 3.13. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z
podwykonawców. Wykonawca:1)jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowymczęść
zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie
przedsiębiorstwa) podwykonawców;2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie
zobowiązany, aby podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia - o ile będą znane - nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach
danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu
zamówienia; 3)jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców
oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy. Zamawiający wymaga,
zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę (na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę 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.)) osóbwykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - roboty związane z budową kanalizacji
sanitarnej, odwodnień, roboty ziemne. Sposób dokumentowana zatrudnienia osób, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań – określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
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45100000-8
45232410-9
45232451-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie;
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Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek (dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia) jeżeli wykaże, że: dysponuje następującymi osobami, które zostaną
skierowane do realizacji zamówienia publicznego:- Kierownikiem budowy – minimum 1 osoba
posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci
kanalizacyjnych bez ograniczeń .Uwaga: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202, ze zm.). Zamawiający akceptuje
uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016poz. 65). Na
podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy,
uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy
odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich
nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych
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: 6.2. 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 miećnegatywny
wpływ na realizacje zamówienia. 6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

2020-11-03, 12:14

Firefox

10 z 21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9819a...

udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale VI ust. 6.1 podpunkt 2) niniejszej
SIWZ zostanąspełnione jeżeli Wykonawcy spełniają te wymagania łącznie. 6.4. Wykonawca może
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale
VI ust. 6.1. podpunkt 2) lit. b i c niniejszej SIWZ 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 nim stosunków prawnych. 6.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna
sytuacja”, o której mowa w Rozdziale VI ust. 6.4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku
kiedy: 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.W treści zobowiązania
powinien być określony: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;- sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) Zamawiający oceni,
czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23. 3) W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji
których te zdolności są wymagane. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja
ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o
których mowa w Rozdziale VI ustęp 6.4. 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.6.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców: 1)
którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI ust.
6.1 pkt 2) SIWZ. 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia z
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postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp, w trybie i na warunkach
określonych w ust. 7-10 cytowanego artykułu ustawy.
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:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia: wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
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mowa w art. 25 ust.1:-wykaz osób (według wymagań określonych w rozdziale VI ust. 6.1 pkt 2) lit
c SIWZ), 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 osobamizałącznik nr 4 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. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ, 2. zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5. pkt. 1) SIWZ; 3. 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 o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia (według wzoru wskazanego w załączniku 5 do SIWZ),
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W zakresie nieuregulowanym w
SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
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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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
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) 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:

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:
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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 „C”

60,00

Okres dodatkowej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i
40,00
materiały „G”–

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

2020-11-03, 12:14

Firefox

16 z 21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9819a...

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:

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:
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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:
Wzór umowy, według którego zostanie podpisana umowa z wykonawcą stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ. Integralną częścią umowy wykonawczej jest umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wszystkie istotne postanowienia umowy
zawarte zostały we wzorze umowy. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że
akceptuje postanowienia umowy. W szczególności par 12 wzoru umowy stanowi: " § 12 Zmiana
umowy: 1.Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza
możliwość zmiany umowy w sytuacjach określonych w niniejszym paragrafie.2.Strony mają prawo do
przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:1)jeżeli przyczyny, z
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,2)gdy wystąpi konieczność wykonania
robót uzupełniających niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji, 3)wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,4)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń,
uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
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odpowiedzialność,5)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,6)wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3.Zmiana umowy w zakresie materiałów,
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy możliwa jest jedynie w następujących sytuacjach: 1)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, 2)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, 3)konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, str.
144)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 5)wystąpienia
Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
6)zmiany prawa w zakresie wysokości podatku VAT. 7)wystąpienia robót, o których mowa w § 1 ust.
8 umowy. 4.Możliwa jest zmiana wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w
przypadkach określonych w ust 3. 5.W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3,
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do
żądania takiej zmiany.6.Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie,
jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się,
lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7.Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, wszelkich innych dokumentów
wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany
Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania
zmiany.8.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. 9.Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o
której mowa w ust. 10 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej
uzasadniającej żądanie zmiany. 10.Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi
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nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 10 i przedłożenia na żądanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jej kopii.11.W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o
akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.12.Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
nieważności,.13.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące
zmiany: 1)danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2)danych
teleadresowych, 3)danych rejestrowych, 4)będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze
stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-18, 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
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia wykonania umowy. Klauzula
informacyjna: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
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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”, Zamawiający informuje, że: 1)Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz
osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2)dane osobowe Wykonawcy
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko, wraz
z odejściami działka nr ewid. 662/1; 661/15”, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;3)odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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, ze zm.), dalej „ustawa
Pzp”; 4)dane osobowe Wykonawcy 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;5)obowiązek podania
przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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; 6)w
odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7)Wykonawca posiada:−na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;−na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;−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 Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO;8)Wykonawcy nie przysługuje:−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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
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uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku
danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi dnia18 listopada 2020 roku o godz. 12:15 w
siedzibie Zamawiającego (ul. Torowa 21. 95-200 Pabianice).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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