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Ogłoszenie nr 562130-N-2019 z dnia 2019-06-17 r.

Gmina Myszków: WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY OSP
MRZYGŁÓDKA
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 Myszków, krajowy numer identyfikacyjny 15139849700000, ul.
Kościuszki 26 , 42-300 Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail
zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastomyszkow.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
http://www.bip.miastomyszkow.pl/?c=572

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:
Oferty składa się pod rygorem w formie pisemnej
Adres:
Sekretariat Burmistrza Miasta Myszkowa (pokój nr 109) w budynku Urzędu Miasta Myszkowa,
przy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków

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: WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO
NA BUDYNKU STRAŻNICY OSP MRZYGŁÓDKA
Numer referencyjny: ZP.271.23.2019.PZ
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Wymiana poszycia dachowego
na budynku strażnicy OSP Mrzygłódka” realizowanego w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego
w 2019r. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) demontaż istniejącego pokrycia dachowego z płyt
azbesto-cementowych falistych – 283,24 m2, b) usunięcie z poddasza pokruszonych płyt azbestocementowych płaskich – 1,70 m3, c) utylizację płyt azbesto-cementowych falistych z pokrycia i płyt
płaskich zalegających na poddaszu budynku – 8,00 t, d) demontaż istniejących rynien dachowych –
48,86 m oraz demontaż rur spustowych – 31,00 m, e) demontaż obróbek blacharskich – 39,00 m2, f)
wymianę uszkodzonych biologicznie krokwi dachowych – 56,00 m, g) rozebranie istniejących i
wymurowanie nowych kominów ponad dachem z cegły ceramicznej – 1,336 m3 z nakrywami
kominowymi betonowymi – 2,70 m2, h) łacenie połaci dachowych z kontrłatami i folią wstępnego
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krycia o wysokiej paroprzepuszczalności – 283,24 m2, i) montaż wyłazów dachowych szklonych – 2
szt., j) wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej T-35 powlekanej powłoką
poliestrową gruboziarnistą – 283,24 m2, k) wykonanie wszelkich obróbek blacharskich (pasów nad i
pod rynnowych, wiatrownic, gąsiorów, obróbek bocznych kominów) z blachy powlekanej z powłoką
gruboziarnistą w kolorze pokrycia – 56,59 m2, l) montaż rynien dachowych fi 150 z blachy tytanocynkowej – 49,35 m, m) montaż rur spustowych fi 90-100 z blachy tytano-cynkowej – 31,00 m. 3.
Roboty budowlane winny zostać wykonane zgodnie z „Dokumentacją do realizacji zamówienia”,
opisującą zakres i technologię wykonania robót budowlanych składających się na przedmiot
zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 5. Kody
CPV: 1) Główny przedmiot: - 45261000-4: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty. 2) Dodatkowe przedmioty: - 45261320-3: Kładzenie rynien; - 45262500-6: Roboty
murarskie i murowe, - 45262120-8: Wznoszenie rusztowań. 6. Zamawiający wskazuje, że dopuszcza
rozwiązania równoważne dla podanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych - Polskich Normach przenoszącym normy europejskie lub
Polskich normach branżowych, a wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 7.
Rozwiązania równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie powinny posiadać cech (parametrów)
gorszych od określonych przez Zamawiającego w dokumentach opisanych w załączniku nr 1 do
SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w składanej ofercie, jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania stawiane przez
Zamawiającego przedmiotowi zamówienia. 8. Wykonawca może zaoferować rozwiązania
równoważne na etapie składania oferty. W tym celu winien podać cechy, parametry rozwiązań
równoważnych przynajmniej na minimalnym poziomie, na jakim Zamawiający określa wymagania
stawiane konkretnym rozwiązaniom w dokumentach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. W tym
celu - Wykonawca, którego oferta zawiera rozwiązania równoważne, winien zaoferować te
rozwiązania w składanej ofercie poprzez załączenie do wypełnionego formularza oferty wykazu
oferowanych rozwiązań równoważnych zawierającego: - nazwę proponowanego rozwiązania
równoważnego (produktu), - nazwę zastępowanego rozwiązania rozwiązaniem równoważnym (z
przywołaniem dokumentu, w którym występuje zastępowane rozwiązanie, spośród dokumentów
wchodzących w skład załącznika nr 1 do SIWZ), - opis rozwiązania równoważnego, - cechy,
parametry rozwiązania równoważnego, oraz dołączyć kartę katalogową produktu równoważnego lub
inny dokument potwierdzający cechy, parametry produktu opisane w ww. wykazie. W/w dokumenty
stanowią treść oferty i nie podlegają dostarczeniu w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp lub uzupełnieniu
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Zamawiający żąda wskazania przez
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Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez wykonawcę firm podwykonawcó 11. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty
dekarskie były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). 12. Zamawiający nie dopuszcza do: 1) składania
ofert wariantowych, 2) składania ofert częściowych. 13. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia
umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty
(PLN)

II.5) Główny kod CPV: 45261000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261320-3
45262500-6
45262120-8

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: 90
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lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie
nie mniejszej niż 50 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykonał należycie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane obejmujące
swym zakresem wykonanie pokrycia dachowego z blachy, o powierzchni min. 150 m2, przy czym
ww. zakres robót winien zostać wykonany w maksymalnie dwóch zamówieniach (zawartych
umowach)
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:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

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:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
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) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
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podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. Wzór ww. wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert. Wartości podane w informacji, o której mowa powyżej, w
walutach innych niż PLN, zostaną przeliczone według średniego kursu NBP na dzień upływu
terminu składania ofert
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. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty:
a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
SIWZ, przy czym: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym
treść tego oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu odnosi się do
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, a treść oświadczenia w zakresie
niepodlegania wykluczeniu z postępowania (przesłanek wykluczenia z postępowania) dotyczy
każdego z nich z osobna; Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów przy spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w tym oświadczeniu,
które dotyczą niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, b) zobowiązania innych podmiotów,
na zasoby których Wykonawca powołuje się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
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internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Informacja
dotycząca składania ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór oświadczenia
zostanie zamieszczony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszków w
zakładce PRZETARGI/Informacje z otwarcia ofert w dniu zamieszczenia na stronie internetowej
przez Zamawiającego informacji podawanych podczas otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, to każdy z nich składa odrębne
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 3.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego i że
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie dostarczane wraz z ofertą
winno zawierać w swojej treści informacje dotyczące co najmniej: 1) zakresu dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakresu i okresu udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. W
odniesieniu do podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada spośród dokumentów
wymienionych w § 5 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 2016r. poz. 1126 z późn. zm.) – dokumenty tych podmiotów w
zakresie jakim składa je Wykonawca, tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
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ustawy Pzp. 5. Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty (treści oferty) Wykonawca
winien dołączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które podobnie jak
oferta winno być podpisane i złożone w oryginale – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ; 2) zobowiązanie innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się przy
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które składane jest
jako oryginał w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te
podmioty; 3) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, stanowiący treść
oferty. Kosztorys ofertowy stanowi integralną część oferty (treść oferty) i nie podlega uzupełnieniu
przez Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; 4) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik, które składane jest jako oryginał w formie pisemnej lub kopii
poświadczonej notarialnie; 5) oryginał lub kserokopię przelewu wadium wniesionego w pieniądzu
(zalecenie); 6) zgodnie z rozdz. 8 SIWZ (zalecenie): - kserokopię dokumentu wadialnego
wnoszonego w formie niepieniężnej, którego oryginał w formie pisemnej składany jest w
Sekretariacie Burmistrza Miasta Myszkowa, lub - wydruk z oryginału dokumentu wadialnego
wnoszonego w formie niepieniężnej w postaci elektronicznej, którego oryginał przesyłany jest
Zamawiającemu wyłącznie za pomocą środka komunikacji elektronicznej ePUAP na adres ESP
Platformy EPUAP: /um_myszkow/SkrytkaESP

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. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą. 3.
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez
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podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 4. Z treści gwarancji i
poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, musi wynikać: 1) zabezpieczenie
oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana poszycia dachowego na budynku strażnicy OSP
Mrzygłódka”. Numer referencyjny postępowania – ZP.271.23.2019.PZ; 2) oznaczenie
zobowiązanego jako Wykonawcy (wnioskującego o wystawienie gwarancji wadialnej) 3)
oznaczenie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji wadialnej; 4) oznaczenie gwaranta jako
podmiotu udzielającego gwarancji wadialnej; 5) nazwa postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego; 6) suma gwarancyjna; 7) okres obowiązywania gwarancji wadialnej; 8)
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie
gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniach: a)
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; b) jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej; 9) warunki wypłaty sumy gwarancyjnej, które powinny
określać formę żądania beneficjenta oraz miejsce i termin jego dostarczenia, w taki sposób, aby nie
utrudniały wypłaty sumy gwarancyjnej dla Zamawiającego; 10) zapisy dotyczące tytułu gwarancji,
miejsca i daty jej wystawienia. 5. Oryginał dokumentu wadium wniesionego w formach
niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp sporządzony w formie
pisemnej przez gwaranta, Wykonawca składa w Sekretariacie Burmistrza Miasta Myszkowa (pokój
nr 109) w budynku Urzędu Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków. Zaleca
się, aby kserokopię wnoszonego w ten sposób wadium Wykonawca załączył do oferty. 6.
Zamawiający wyraża zgodę na wnoszenie wadium w postaci elektronicznej dotyczącego form
niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, jeżeli zostało ono sporządzone
w tej postaci w oryginale (w tej formie dokument został wystawiony przez gwaranta). Wadium w
postaci elektronicznej przesyła się Zamawiającemu wyłącznie za pomocą środka komunikacji
elektronicznej ePUAP na adres ESP Platformy EPUAP: /um_myszkow/SkrytkaESP Zaleca się, aby
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wydruk wnoszonego w ten sposób wadium Wykonawca załączył do oferty. 7. Wadium w pieniądzu
należy wnieść przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A.
Nr konta: 92 1020 2313 0000 3302 0586 8528 z dopiskiem na przelewie: ZP.271.23.2019.PZ –
Przetarg nieograniczony pn. „Wymiana poszycia dachowego na budynku strażnicy OSP
Mrzygłódka”. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu na ww. rachunek bankowy będzie skuteczne z
chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych
nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 9. Zaleca się, aby oryginał lub kserokopię przelewu
wadium wniesionego w pieniądzu Wykonawca załączył do oferty. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt
7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało
wniesione w sposób nieprawidłowy. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1
ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca, 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 niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
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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:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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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:
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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

Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy 40,00

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 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
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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:
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Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia istotnych zmian postanowień do zawartej umowy, w tym zmiany terminu zakończenia
robót będących przedmiotem umowy w związku z: 1) gdy wystąpią niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii
realizacji robót określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o ilość dni w ciągu, których było
niemożliwe prowadzenie robót budowlanych; 2) wystąpieniem konieczności wykonania robót
dodatkowych - jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w momencie zawarcia umowy - o ilość dni niezbędnych na wykonanie robót
dodatkowych według nakładów roboczogodzin z pozycji KNR oferty Wykonawcy; 3) działaniem siły
wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, 4) wstrzymaniem prac budowlanych przez
Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – o ilość dni
wynikających z okresu wstrzymania robót budowlanych; 5) zmiany wysokości wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, w następstwie dokonanego rozliczenia powykonawczego
wynagrodzenia za wykonany przedmiot niniejszej umowy; 3. W przypadku wystąpienia konieczności
wykonania robót zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na
usprawnianiu procesu budowy, zamianie prac i nakładów w danej kategorii CPV, powstanie podstawa
do zmiany umowy o zamówienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1
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ustawy PZP. 4. Do każdej propozycji zmiany Strona umowy inicjująca zmianę przedstawi drugiej
Stronie umowy: a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, b) uzasadnienie
zmiany, c) obliczenia i inne dowody uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-03, godzina: 10:00,
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
> 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:
1. 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), zwanego dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119, s.1)
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informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Myszkowa z
siedzibą 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26; 2) Inspektorem Ochrony danych osobowych jest Pan
Jacek Orłowski; 3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@miastomyszkow.pl 4)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ar. 6 ust. 1 lit c w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – nr referencyjny postępowania:
ZP.271.23.2019.PZ; 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); 6)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp; 7) 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 udzielnie
zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają również z ustawy
Pzp; 8) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
(art.15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO); 9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). 2. Wykonawca
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z
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), zwanego dalej „RODO”. Do obowiązków tych należą między innymi obowiązki wynikające
z RODO, a w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13
ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.
14 ust. 5 RODO

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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