DZO.290.01.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia
(SWZ)

Uszczelnienie niecki basenu krytej pływalni
oraz zbiornika wyrównawczego
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji

ZATWIERDZIŁ:
Prezes Zarządu
Renata Nowak
Stronie Śląskie, dnia 17.03.2021 r.
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Rozdział 1.
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 20a
57-550 Stronie Śląskie
Numer tel.: 74 81 41 604
Adres poczty elektronicznej: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl
Adres strony internetowej: www.jaskinianiedzwiedzia.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.jaskinianiedzwiedzia.pl
Rozdział 2.
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie
internetowej: www.jaskinianiedzwiedzia.pl
Rozdział 3.
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) [zwanej dalej
ustawą Pzp].
Rozdział 4.
Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
Rozdział 5.
Opis przedmiotu zamówienia
1.Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45320000-6 Roboty izolacyjne
45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
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2.Przedmiotem zamówienia jest remont niecki basenowej na krytej pływalni w Stroniu
Śląskim przy ul. Kościuszki 20a polegający na wykonaniu hydroizolacji powłokowej
niecki krytej pływalni oraz zbiornika wyrównawczego, w szczególności obejmuje:
 czyszczenie podłoża,
 demontaż odspojonych, głuchych płytek,
 uzupełnienie zaprawą,
 gruntowanie podłoża i szpachlowanie spoin,
 skucie części płytek,
 uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej plaży,
 uzupełnienie skutego betonu zaprawą mineralną klasy C30/37
 uszczelnienie dyszy i odpływów,
 wyoblanie styków,
 natrysk membrany polimocznikowej w wersji antypoślizgowej „over spray”,
 wykończenie lakierem niebieskim RAL 5012,
 w pasie wokół basenu wykonanie powłoki polimocznikowej,
 zasyp piaskiem kwarcowym, ułożenie lakieru poliasparginowego,
 wypełnienie dylatacji kitem trwale elastycznym,
 wymalowanie pasów torów w kolorze czarnym
3.Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót i dokumentacja projektowa
stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do SWZ.
Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący
Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
4.Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z dokumentacją
przedmiotu zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być
potrzebne do przygotowania oferty.
5. Roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
6.Wybrany Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizacje
przedmiotu zamówienia, za zgodność wykonanego przedmiotu z przepisami prawa,
warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
7.Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania robót stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem
(znak CE lub B), aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie
z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze. zm.).
8.Wszelkie materiały, siłę roboczą, sprzęt, urządzenia itp. niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia dostarcza/zapewnia Wykonawca.
9.Zapłata należności za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni
od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury płatnikowi.
Rozdział 6.
Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu zamówienia
w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
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Rozdział 7.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do
SWZ.
2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w przypadkach i na warunkach określonych w § 14 projektu umowy oraz w zakresie
uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp.
Rozdział 8.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej
1.Kontakt pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać się będzie w języku
polskim
w
formie
elektronicznej
za
pośrednictwem
e-maila:
biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl oraz strony internetowej www.jaskinianiedzwiedzia.pl
2.Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.Zamawiający rekomenduje przekazywanie dokumentów w postępowaniu w
formacie plików PDF jako załączniki do wiadomości z zachowaniem układu i sposobu
sporządzania pism obowiązującego w korespondencji tradycyjnej.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem strony internetowej www.jaskinainiedzwiedzia.pl. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej
www.jaskinainiedzwiedzia.pl. w sekcji “Przetargi”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej do konkretnego wykonawcy.
5.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i
wiadomości bezpośrednio na stronie internetowej www.jaskinainiedzwiedzia.pl.
przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Rozdział 9.
Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w
inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku
zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69
Nie dotyczy
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Rozdział 10.
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:
Bogdan Birówka tel. 501 67 45 22, e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl
Rozdział 11.
Termin związania ofertą
1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
30.04.2021 r.
2.W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3.Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą.
Rozdział 12.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Dokumenty, które zobowiązany jest złożyć Wykonawca
ubiegający się o zamówienie publiczne
1)Wykonawca winien złożyć:
a) Formularz ofertowy zgodny co do treści ze wzorem zawartym
w załączniku nr 1 do SWZ;
b) Oświadczenia Wykonawcy zgodne co do treści ze wzorem zawartym
w załączniku nr 2 do SWZ;
c) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia zgodne co do treści ze
wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ - jeżeli dotyczy
2) Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej
formie, jak składana oferta
4) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5) Postanowień pkt 4 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy
potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów
oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
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Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do
niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
5) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we
własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty
podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną;
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby
upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
6) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli
obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co
najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

gospodarczego

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi
2.Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez
zamawiającego w SWZ:
1) W przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych oferta, wniosek oraz
przedmiotowe środki dowodowe muszą zostać podpisane przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.
2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy
rozumieć dokument podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
1) Sporządzona w języku polskim,
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
3) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W formularzu składania oferty
znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa.
4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
5) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.
6) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca,
aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
7) Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku
polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż
dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
Rozdział 13.
Sposób oraz termin składania ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
w biurze Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie lub przesłać za pomocą operatora
pocztowego na adres zamawiającego: Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia
Niedźwiedzia” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie
do dnia 07.04.2021r., godz. 10:00
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty
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Rozdział 14.
Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2021 r. o godz. 10:30. w siedzibie
Zamawiającego: Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie – sala konferencyjna.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia informację o kwocie,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6.Informacja zostanie opublikowana na stronie www.jaskinianiedzwiedzia.pl w sekcji
,,Przetargi” .
7. Zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej
sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji
otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma
jedynie takie uprawnienie.
Rozdział 15.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
1.Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust.
2 ustawy Pzp wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym , o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnienia lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
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e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi , o którym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g)przeciwko obrotowi gospodarczemu o którym mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 –
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
6) jeżeli, w przypadkach o których mowa w art. 85 ust.1 Pzp doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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2. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie

postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozdział 16.
Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formularzu oferty (załącznik nr
1 do SWZ) ceny ryczałtowej netto, stawki i kwoty podatku VAT, ceny ryczałtowej brutto
wykonania całego zadania. Cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie w odpowiednim miejscu formularza
ofertowego.
2. Należy wycenić wszystkie elementy zamówienia w oparciu o załączony przedmiar
robót, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych.
3. Za ustalenie ceny ryczałtowej za zakres przedmiotu zamówienia objęty
dokumentacją projektową odpowiada wyłącznie Wykonawca.
4. Cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszelkie
oferowane upusty.
5. Określone w ten sposób wynagrodzenie obejmować winno wszelkie koszty
i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami
zawartymi w SWZ oraz we wzorze umowy.
6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7.Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT pozostaje w gestii Wykonawcy, który
zobowiązany jest przyjąć obowiązującą stawkę podatku zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm.)
8. Informację w zakresie określonymi w ust. 6, składa Wykonawca. Brak złożenia ww.
informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u
zamawiającego.
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Rozdział 17.
Opis kryteriów oceny ofert
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej
następującymi kryteriami:

oferty

Zamawiający

będzie

kierował

się

1) Kryterium: „cena oferty brutto” (Cn) – 60 pkt
W kryterium „cena oferty brutto”, oferta z najniższą ceną , otrzyma maksymalną liczbę
punktów w tym kryterium, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, przy zastosowaniu
wzoru:
najniższa cena brutto w złożonych ofertach
Cn = ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty ocenianej
W kryterium „cena oferty brutto” oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
2) Kryterium „okres gwarancji” (Gn) – 40 pkt
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny punktowany
okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku określenia w ofercie dłuższego niż
60 miesięcy okresu gwarancji oferta ta zostanie oceniona jak dla 60 miesięcznego
okresu gwarancji.
Oferty w kryterium „okres gwarancji” otrzymają liczbę punktów wynikająca ze wzoru:
okres gwarancji w badanej ofercie
Gn = ---------------------------------------------------------------- x 40 pkt
najdłuższy okres gwarancji w zbiorze ofert
W kryterium okres gwarancji oferta może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej
kryteriami Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Pn = Cn + Gn
Pn – łączna ilość punktów przyznana ofercie n
Cn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium „cena oferty brutto”
Gn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium „ okres gwarancji”
n- numer oferty
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który nie będzie
podlegał wykluczeniu, spełni warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego
oferta uzyska największą łączną liczbę punktów (Pn).
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Rozdział 18.
Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.Warunki umowy zostały zawarte we wzorze umowy wraz z kartą gwarancyjną
stanowiącym zał. Nr 7 do SWZ.
2.Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza w prowadzonym postępowaniu.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed
podpisaniem umowy, będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu:
a) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie zał. nr 8 do SWZ,
4.Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem art. 577
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w
inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych
terminów jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
5.Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
6.Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
Rozdział 19.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie umowy.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz
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uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi
się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale
IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
Rozdział 20.
Podstawy wykluczenia, o których mowa a art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,
jeżeli Zamawiający je przewiduje
Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia,
o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
Rozdział 21.
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
1)Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych
polegających na wykonaniu hydroizolacji powłokowej, przy czym każda
wykonana robota musi dotyczyć wykonaniu hydroizolacji powłokowej na
powierzchni min. 500 m2 i wartości brutto zadania min. 200.000 PLN.
2)Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia, w szczególności osobą do kierowania robotami w zakresie przedmiotu
zamówienia.
Rozdział 22.
Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1.Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia.
3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt. 1.
4.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt.
1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w
postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SWZ,
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia
- dot. osoby do kierowania robotami w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SWZ.
3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 z
późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie
oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie.
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6.W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, powołuje się na podmiot , o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy, musi
wykazać, że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których
mowa w rozdziale 15 niniejszej SWZ.
7.Oświadczenia / dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu, Wykonawca
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa takie same jak Wykonawca polski.
Rozdział 23.
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Brak podziału zamówienia na części nie skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty
w niniejszym postępowaniu przez małych i średnich przedsiębiorców.
Rozdział 24.
Liczba części zamówienia na którą wykonawca może złożyć ofertę lub
maksymalna liczba części na które zamówienie może zostać udzielone temu
samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady mające zastosowanie do
ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy w
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części
Nie dotyczy.
Rozdział 25.
Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie
przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Rozdział 26.
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp
1.Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę i/lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Kodeks pracy - Dz.U. z
2020 r. poz. 1320) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie
realizacji zamówienia:
- roboty przygotowawcze,
- roboty dot. wykonania hydroizolacji powłokowej,
- roboty nawierzchniowe,
- roboty wykończeniowe.
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2.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę i/lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
3.W związku z wymogiem określonym w punkcie 1 Wykonawca składa w ofercie
oświadczenie dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności.
4.Zapisy dotyczące sposobu weryfikacji przez Zamawiającego wypełnienia w/w
obowiązku tj. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt.1
niniejszej SWZ, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania
przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Rozdział 27.
Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96.
ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp
Nie dotyczy
Rozdział 28.
Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp
Rozdział 29.
Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Rozdział 30.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt. 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień
na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.
Rozdział 31.
Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o
których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje
możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub
sprawdzeniu tych dokumentów
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz
sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia
dostępnych na miejscu u zamawiającego
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Rozdział 32.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w
walutach obcych.
Rozdział 33.
Informacje
dotyczące
zwrotu
kosztów
jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

udziału

w

postępowaniu,

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
art. 261 ustawy Pzp.
Rozdział 34.
Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art.
121 ustawy Pzp
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań.
Rozdział 35.
Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Rozdział 36.
Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami o których mowa w
art. 230 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Rozdział 37.
Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93
ustawy Pzp
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.
Rozdział 38.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Rozdział 39.
Podwykonawstwo
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
2.Zamawiający wymaga aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia których
wykonanie zamierza powierzyć wykonawcom oraz podał (o ile jest mu wiadome) na
tym etapie nazwy (firmy) tych podwykonawców.
3. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców
określone zostały w § 8 projektu umowy (załącznik nr 7 do niniejszej SWZ).
Rozdział 40.
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ
1.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
treści
specyfikacji
Zamawiający
udostępni
na
stronie
internetowej
www.jaskinainiedzwiedzia.pl.
2.W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub
wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i
przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny
na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.
3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ.
4.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert.
5.W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie o którym
mowa w pkt. 4 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień
SWZ oraz obowiązku przedłużania składania ofert.
6.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła
zapytania na stronie internetowej (platforma zakupowa) prowadzonego postępowania.
Rozdział 41.
Informacja RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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.
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Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str. 1) zwanego dale „RODO”, Zamawiający informuje,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych u Zamawiającego jest Stroński
Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. z siedzibą w: 57-550 Stronie
Śląskie; ul. Kościuszki 20a, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
możliwy jest na adres e-mail: iod@jaskinianiedzwiedzia.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;
3) 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 Pzp przy czyn Zamawiający będzie przestrzegał zasad
ograniczenia jawności wynikające z art. 96 ust. 3a i 3b ustawy Pzp; odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty świadczące usługi
pocztowe, kurierskie, informatyczne a także organy władzy publicznej, które na
mocy odrębnych przepisów są uprawnione do dostępu do dokumentacji
niniejszego postępowania;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
zakończono postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
zakończono postępowania o udzielenie zamówienia, okres przechowywania
wynikający dla tego postępowania w przepisów rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z 18 stycznia 2011 r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 ze zm.);
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach
ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane
w sposób zautomatyzowany;
7) Posiada Pani/Pan:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia
Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 8a ust 3 ustawy Pzp,
skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art.
16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie
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niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników);
c) 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 ograniczenia, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20
RODO;
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
2.Informacje o ograniczeniach
Na podstawie art. 8 a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może
żądać od osobowy, której dane dotyczą, wskazania dodo takowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a
ust. 2 ustawy Pzp);
2) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4 ustawy Pzp)
3) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może
żądać od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy
Pzp).
3.Obowiązek informacyjny Wykonawcy
1) W przypadku, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane osobowe osób
fizycznych, których te dane dotyczą i które przekazuje Zamawiającemu, jest
zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem tych osób,
wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
oświadczenia o następującej treści:
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„Oświadczam(y), że w wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy)w celu ubiegania się o
udzielnie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.
Wykaz załączników:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie Wykonawcy
3.Zobowiązanie podmiotu trzeciego
4.Wykaz wykonanych robót
5.Wykaz osób
6.Oświadczenie Wykonawcy (grupa kapitałowa)
7.Projekt umowy.
8.Przedmiar robót
9.Dokumentacja projektowa
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