Ogłoszenie nr 542255-N-2019 z dnia 2019-04-26 r.

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna: Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla
zadania pn.: „Przebudową ul. Lipowej w Lesznie – Etap II od ul. Dożynkowej do ul. Obrońców
Lwowa”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
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

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: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, krajowy numer identyfikacyjny
00066099500000, ul. ul. Kazimierza Karasia 15 , 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska,
tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.leszno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.leszno.pl
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)
Tak
www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
Tak
www.bip.leszno.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:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli
niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego
oświadczenia woli. Oferta złożona bez zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje
skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
Adres:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd
Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi,
mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 08 maja 2019 roku, do godziny 10:00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie pełnobranżowego nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudową ul. Lipowej w Lesznie – Etap II od ul. Dożynkowej do ul.
Obrońców Lwowa”
Numer referencyjny: IN.271.02.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

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

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla
zadania pn.: „Przebudową ul. Lipowej w Lesznie – Etap II od ul. Dożynkowej do ul. Obrońców
Lwowa”, przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego. 1) W zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: Planuje
się przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 6278P klasy zbiorczej (Z): ul. Lipową w Lesznie od ulicy
Dożynkowej do ul. Obrońców Lwowa. Przebudowę drogi powiatowej nr 6278P zaprojektowano po

istniejącej trasie. Zakres opracowania rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Dożynkową (od
km 0+449,67 do km 0+706,10) a kończy na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Starozamkową i Obrońców
Lwowa. W ciągu ulicy Lipowej znajdują się skrzyżowania: ul. Lipowej z ul. Dożynkową, ul. Lipowej z
ul. Racławicką, które zaprojektowane zostały jako skrzyżowania typu rondo oraz ul. Lipowej z ulicami
Obrońców Lwowa/Lipowa/Starozamkowa, które zostało zaprojektowane jako skrzyżowanie
skanalizowane. W ramach inwestycji planuje się także wykonanie przebudowy ciągów pieszych na ciągi
piesze, pieszo-rowerowe i rowerowe, przebudowę istniejących zjazdów do posesji oraz wydzielenie
zatok postojowych, w technologii nawierzchni z kostki brukowej betonowej w łącznej ilości ok. 4506
m2 oraz wydzielenie zatok autobusowych 187 m2, w technologii nawierzchni z kostki kamiennej
granitowej łupanej. Poza tym planuje się też przebudowę oświetlenia ulicznego, które obejmuje montaż
18 szt. opraw oświetleniowych oraz 14 szt. opraw doświetlenia przejść dla pieszych. Po stronie Miasta
Leszna leży również zlecenie wykonania kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji teletechnicznej. W
ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 1) przebudowę łącznie ok. 4118 m2 jezdni z betonu
asfaltowego. 2) przebudowę ciągów pieszych na ciągi piesze, pieszo-rowerowe i rowerowe, przebudowę
istniejących zjazdów do posesji oraz wydzielenie zatok postojowych, w technologii nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w łącznej ilości ok. 4506 m2 oraz wydzielenie zatok autobusowych 187 m2, w
technologii nawierzchni z kostki kamiennej granitowej łupanej. 3) przebudowę oświetlenia ulicznego,
które obejmuje montaż 18 sztuk opraw oświetleniowych oraz 14 szt. opraw doświetlenia przejść dla
pieszych oraz usunięcie istniejących kolizji energetycznych. 4) Przebudowę sieci gazowej średniego
ciśnienia dn 125, 225 PE100 SDR17,6 oraz niskiego ciśnienia dn 180, 225 PE100SDR17,6 wraz z
przyłączami nc do budynków przy ul. Lipowej 30 oraz Starozamkowej 12 w Lesznie w rejonie
projektowanych przebudów skrzyżowań z ul. Obrońców Lwowa, Racławickiej i Dożynkowej. 5)
Wykonanie miejskiej kanalizacji teletechnicznej z magistralą światłowodową, linią zasilającą i
monitoringiem (w ilości 9 kamer stacjonarnych do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, 5 kamer
obrotowych i 4 kamer panoramicznych, przy czym zakup kamer i wszystkich innych materiałów należy
do Wykonawcy). 2) W zakresie zlecanym przez MPWiK: 1) przebudowa sieci wodociągowej od węzła
W19 do węzła W1 wraz z odejściami bocznymi z rur PE PN 10 SDR17, Dn 110 mm o długości ca 283,5
mb, z rur PN 10 SDR17, Dn 225 mm o długości ca 254,5 mb (w tym z PE 100RC SDR 11 PN 16 w
zakresie średnic Dn 110-225mm o długości ca 40,0 mb) wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy
działek z rur PE PN 10 SDR17, w zakresie średnic Dn 40-90mm (26 szt.). Ozdobne hydranty
przeciwpożarowe nadziemne w ilości 2 szt. dostarczy MPWiK; prace należy wykonać zgodnie z
dokumentacją techniczną. 2) przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur betonowych typu
WIPRO w zakresie średnic 500-800 mm o długości ca 124,0 mb oraz z rur PVC litych, o sztywności
obwodowej SN 8kN/m2 (wg ISO) Dn 400mm, z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę-

uformowana mufa i uszczelka wargowa, o długości ca 26,5 mb oraz wszystkich istniejących przyłączy
kanalizacyjnych usytuowanych wzdłuż projektowanego odcinka drogi z rur PVC-U litych, o sztywności
obwodowej SN 8kN/m2 (wg ISO), z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę składającą
się z pierścienia mocującego i pierścienia uszczelniającego, w zakresie średnic 160-315mmo (23 szt.) ;
prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 3) na odcinku ul. Lipowej na istniejącym
kolektorze kanalizacji ogólnospławnej Dn1350/900 mm oraz Dn1350/1350 mm przebudowę
istniejących nadbudów włazowych, renowację komór złazowych; prace należy wykonać zgodnie z
dokumentacją techniczną; 4) na odcinku ul. Lipowej, wzdłuż sklepu Netto na istniejącym kolektorze
kanalizacji ogólnospławnej Dn250 mm montaż packerów długości 0,5 mb, sztuk 20 w miejscach
ubytków kanału, a także w miejscach wyłączanych przykanalików deszczowych (dokładne miejsce
zastosowania packerów do uzgodnienia z MPWiK), renowację istniejących studni kanalizacyjnych;
prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną; 5) renowację istniejących komór na
kolektorze na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Racławickiej oraz komory na kolektorze Dn1200 mm; prace
należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną; Uwaga 1: Na przebudowanej sieci należy
zastosować studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej Dn1000-1500mm z prefabrykowanych elementów
betonowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, łączonych na uszczelki elastomerowe, z
dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi
jeden element). Studnia wyposażona w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa
sztucznego (zamontowane fabrycznie). Uwaga 2: Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do
likwidacji należy zamulić pianobetonem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną
zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora
Nadzoru przekazać do MPWiK. Uwaga 3: W trakcie prowadzenia prac należy sukcesywnie uruchamiać
odcinki nowego kolektora ogólnospławnego i przepinać funkcjonujące odcinki kanalizacji. Przyłącza
przebudowywać i przepinać tak aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie
prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 4: Zastrzega się
konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury.
Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK.
UWAGA: Zakres przedmiotowego zamówienia nie dotyczy nadzoru nad robotami zlecanymi przez
MPWiK. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich wykonania jest opisany w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanychSTWiORB i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://bip.leszno.pl/przetarg/5169/mzd-271-01-2019 (strona z postępowaniem dot. Przebudowy ul.
Lipowej w Lesznie – Etap II Od ul. Dożynkowej do ul. Obrońców Lwowa - znak sprawy
MZD.271.01.2019). 4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający

wymaga, aby osoba wskazana w ofercie do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru branży drogowej
pełniła jednocześnie obowiązki Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 2) Wykonawca do
realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek zapewnić w ramach oferowanej ceny kontraktowej
osoby do nadzorowania robót, posiadające wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia
budowlane w następujących specjalnościach: a) inżynieryjnej drogowej, b) instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(sanitarnej), c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
(elektrycznej). Zamawiający dopuszcza, łączenie przez 1 osobę funkcji Inspektora Nadzoru dla
poszczególnych branż. 3) Wykonawca w ramach oferowanej ceny może zmienić skład Zespołu Nadzoru
Inwestorskiego wskazany w Ofercie, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, który
może na taką zmianę nie wyrazić zgody, jeżeli osoba/y do których zmiana ma nastąpić nie będą
posiadały kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego jak osoba/y wskazane w Ofercie. 4)
Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel.
Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osób winien to
uczynić. 5) Każdy z Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, jako osoba pełniąca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, będzie odpowiedzialny za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej z należytą starannością w wykonywaniu pracy oraz za właściwą
organizację pracy, jej bezpieczeństwo i jakość. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy, zaoferowane w Ofercie,
winno obejmować wszystkie czynności i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in.:
wynagrodzenie całego Zespołu Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy wraz z osobami, którymi będzie
posiłkował się Wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia; koszty związane ze
zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Wykonawcy, wykorzystywanym sprzętem i środkami transportu;
wszystkie opłaty administracyjne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i
uwzględniać zysk Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zasady
płatności należnego wynagrodzenia podane zostały we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do
SIWZ. 5. Do podstawowych obowiązków Inspektorów Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji
przedmiotu zamówienia będzie należało reprezentowanie Zamawiającego oraz współpraca z nim w
trakcie realizacji zadania, a w szczególności: 1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, STWiORB, pozwoleniem na
budowę oraz przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą pomiędzy
Wykonawcą Robót a Zamawiającym. 2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 3) Identyfikacja oraz nadzór nad
usuwaniem przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości. 4) Codzienne kontrolowanie przebiegu
robót budowlanych. 5) Prowadzenie spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi, organami

nadzoru budowlanego i innymi jednostkami związanymi z realizacją inwestycji. 6) Przekazanie
Wykonawcy Robót ewentualnych wytycznych do opracowania harmonogramu robót, dokonywanie
analiz i opiniowania przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu
ich akceptacji przez Zamawiającego. 7) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robót terenu
budowy. 8) Usuwanie z terenu budowy osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją inwestycji. 9)
Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP oraz planu BIOZ. 10) Umożliwienie
przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od Projektanta wyjaśnień wątpliwości
dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań. 11) Wydawanie Kierownikowi
Budowy/robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: usunięcia
nieprawidłowości lub zagrożeń; wykonywania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów zakrytych; przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i
dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 12)
Uczestniczenie w trakcie realizacji Inwestycji w Radach Budowy. W Radach Budowy oprócz Zespołu
Nadzoru Inwestorskiego uczestniczyć będą: Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robót oraz przedstawiciele Zamawiającego. 13) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót
i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 14) Podejmowanie
decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości
materiałów i postępem robót. 15) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia
materiałów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót. 16) Zatwierdzanie
materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę
robót do wbudowania posiadających pozytywną opinię Projektanta oraz zatwierdzanie autentyczności,
kompletności, prawidłowości certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności,
gwarancji, praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie
dopuszczonych do stosowania. 17) Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania
materiałów. 18) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót wykonywania na bieżąco wszelkich wymaganych
przy realizacji Inwestycji badań. 19) Polecenie Wykonawcy Robót przeprowadzenia badań materiałów
budzących wątpliwości co do jakości. 20) Żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 21) Zlecanie Wykonawcy Robót wykonania prac
koniecznych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczających przed awarią
oraz niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego. 22) Sprawdzanie i odbiór robót
budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. 23) Uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych sieci, instalacji i urządzeń technicznych. 24) Udział w czynnościach odbiorowych
zakończonych elementów i etapów robót. 25) Stwierdzenie i poświadczenie zakończenia robót,

sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego oraz dokumentów przedłożonych
przez Wykonawcę niezbędnych do dokonania odbiorów częściowych i wspólnie z Zamawiającym
ustalenie terminu odbioru częściowego lub końcowego. Sprawdzenie i zatwierdzenie poprawności
opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami
budowlanymi. 26) Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów
częściowych oraz odbioru końcowego. Sporządzanie protokołów częściowych i protokołu końcowego
odbioru robót. 27) Powiadamianie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie
usunięcia wad przez Wykonawcę Robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania
robót poprawkowych. 28) Kontrolowanie rozliczeń budowy pod względem wartości zakończonych i
odebranych robót oraz pod względem finansowym. 29) Sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów
powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę, niezbędnych do dokonania odbiorów częściowych
i końcowego. 30) Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót, ustalania i wnioskowanie
zakresu koniecznych korekt wyliczeń i przedstawianie ich Zamawiającemu w celu podjęcia decyzji o
ostatecznej wysokości tej kwoty. 31) Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie
trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub usunie je
nieprawidłowo. 32) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji. 33) Sprawdzanie i opiniowanie wniosków
Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych i innych. 34)
Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających,
zamiennych i innych. Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót
dodatkowych oraz uzupełniających i innych wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także
opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji. 35) Wstrzymanie
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź
spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową albo ze
zgłoszeniem/pozwoleniem na budowę, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ. 36) Rozliczenie
inwestycji w przypadku wypowiedzenia umowy na jej realizację. 37) Przeprowadzania na wezwanie
Zamawiającego przeglądów technicznych w okresie trwania gwarancji jakości udzielonej przez
Wykonawcę robót na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia oraz
sporządzania podczas tych przeglądów protokołów. 38) Wyznaczenie Wykonawcy robót terminu na
usunięcie usterek lub wad w trakcie trwania gwarancji jakości oraz dopilnowanie wykonania przez
Wykonawcę robót poprawek wadliwie wykonanych robót. 39) Sporządzanie raportów: a. Raporty
miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą składane w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport. Raport
miesięczny powinien zawierać: i. Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót i o jego

zgodności z pierwszym przyjętym Harmonogramem robót. ii. Opis robót i dostaw zrealizowany przez
Wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie. iii. Wszelkie niezbędne załączniki (np.
notatki ze spotkań wraz z listami obecności). b. Raport Końcowy z wykonania Inwestycji- złożony do 30
dnia od zakończenia niniejszej umowy i będzie zawierał w szczególności: i. Pełne podsumowanie
wszystkich działań podjętych podczas realizacji Inwestycji ii. Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia
dokumentacji powykonawczej. iii. Raport Końcowy z wykonania Inwestycji będzie przez
Zamawiającego przyjęty Protokołem odbioru.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

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: Tak
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: Zamawiający informuje, że
przewiduje udzielenie zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, do wysokości nie
większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług,
jak usługi zamówienia podstawowego związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, na warunkach określonych w SIWZ,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia potrzeby
świadczenia takich usług oraz zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna środków finansowych na ich
realizację.
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: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Umowa z wybranym Wykonawcą będzie obowiązywać od dnia
przekazania terenu budowy Wykonawcy robót do końca realizacji Inwestycji tj. do dnia 31 października
2019 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że: - jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) każda z osób
skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wchodząca w skład Zespołu
Nadzoru Inwestorskiego, wykonała w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

w przypadku

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalności drogowej jedno zadanie polegające na pełnieniu
funkcji Inspektora nadzoru, którego obowiązkiem było koordynowanie i rozliczanie robót
budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę ulicy lub drogi o przekroju ulicznym minimum
klasy Z,

w przypadku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalności sanitarnej jedno zadanie

polegające na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru, którego obowiązkiem było koordynowanie i
rozliczanie robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej o długości
co najmniej 50 mb i średnicy zewnętrznej co najmniej DN 160 mm,

w przypadku Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego specjalności elektrycznej jedno zadanie polegające na pełnieniu funkcji
Inspektora nadzoru, którego obowiązkiem było koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych
obejmujących budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego – minimum 10 punktów świetlnych. b)
dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnymi za nadzór nad robotami budowlanymi, wchodzącymi w skład
Zespołu Nadzoru Inwestorskiego:

min. 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i

uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie kierowania i nadzorowania robotami branży
drogowej, wchodzącymi w zakres nadzorowanej inwestycji. Osoba ta będzie pełniła funkcję
Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego;

min. 1 osobą posiadającą odpowiednie

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie kierowania i nadzorowania
robotami branży sanitarnej, wchodzącymi w zakres nadzorowanej inwestycji. Osoba ta będzie pełniła
funkcję Inspektora Nadzoru branży sanitarnej;

min. 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje

zawodowe i uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie kierowania i nadzorowania robotami
branży elektrycznej, wchodzącymi w zakres nadzorowanej inwestycji. Osoba ta będzie pełniła
funkcję Inspektora Nadzoru branży elektrycznej. Uwaga! Zamawiający dopuszcza, łączenie przez 1
osobę funkcji Inspektora Nadzoru dla poszczególnych branż.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest wskazać doświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego w danej specjalności w formularzu stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ. Inspektor
Nadzoru, wskazany przez Wykonawcę (poprzez podanie imienia i nazwiska) w formularzu
„Doświadczenie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego” będzie skierowany przez Wykonawcę do
realizacji przedmiotowego zadania jako członek Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. UWAGA:
Wykonawca winien załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wskazane w Załączniku nr 1a do
SIWZ doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej specjalności, z których treści w
sposób niebudzący wątpliwości będzie wynikało potwierdzenie doświadczenia zawodowego.
Wykonawca winien poświadczyć przedmiotowe dokumenty za zgodność z oryginałem.
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)

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:
I. Dokumenty dotyczące Wykonawcy: 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. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących
się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu
ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej na której dostępne są dokumenty, o których
mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji). II. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: a) o których mowa w
Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit a) SIWZ (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert; 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 14 pkt. 1) Rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach
odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 14 pkt. 1) Rozdziału SIWZ. 3) W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. Dokumenty podmiotów trzecich:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit a) SIWZ (odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji). Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
podmiotu trzeciego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1), ustawy Pzp, skorzysta
z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający
prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej na której
dostępne są dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit
a) SIWZ (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji). IV. Dokumenty
dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
opisanych w art. 22a ustawy: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącemu podmiotem trzecim, przedstawienia w
odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit a)
SIWZ (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji). Zamawiający w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy z udziału w postępowaniu skorzysta
z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający
prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której
dostępne są dokumenty dotyczące podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt. 3) lit a)

SIWZ (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
sytuacji ekonomicznej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 2) SIWZ: a) dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu. Uwaga: Zgodnie z najnowszym orzeczeniem KIO w tym zakresie
(wyrok KIO 707/16 z dnia 20 kwietnia 2017 r.) przedłożona, na wezwanie Zamawiającego, polisa
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności powinna być
aktualna na dzień złożenia polisy i mieć charakter ciągły tj. potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełniania
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w
Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) SIWZ: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, według wzoru stanowiącego (Załącznik nr 5 do SIWZ). b) wykazu osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 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. Na Ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony Formularz ofertowy
sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, b) wypełniony
Formularz „Doświadczenie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego” (Załącznik nr 1a do SIWZ) wraz z
dokumentami potwierdzającymi zaznaczone w formularzu doświadczenie Zespołu Nadzoru
Inwestorskiego, c) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ (Załącznik nr 2
i 3 do SIWZ) d) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach
opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). 2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą
składa się pełnomocnictwo. 3. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić
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 (na zasadach opisanych w
Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). 4. Dowód wniesienia wadium. 5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

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. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 2. Wadium wnoszone w formie
pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A.
0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego
postępowania dotyczy. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się
złożyć wraz z ofertą. 3. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach,
należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul.
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na
parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak sprawy:
IN.271.02.2019. Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
„PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W LESZNIE – ETAP II OD UL. DOŻYNKOWEJ DO UL.
OBROŃCÓW LWOWA” 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji
lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien
zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności
gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty
na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.
5 ustawy Pzp, tj.: a) 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. b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: i. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, iii.
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)
gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie
spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie
Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania
ofertą. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w
Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania
środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed
upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w
sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej,
kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Jeżeli wadium
zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w
formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych
formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu
PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów
średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 Rozdziału 8 SIWZ. 11. Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10 powyżej, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. 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 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. 15. 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. 16. Wadium wniesione
w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. 17. Uwaga: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (Sygn.
akt. IIICZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust.
4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) także wtedy, kiedy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie
wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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

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:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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

Informacje dodatkowe:

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

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 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:

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

Najniższa cena ofertowa brutto

58,00

Doświadczenie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego 42,00

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
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogą
wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający,
dopuszcza: 1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1)
wydłużenia procedur udzielania zamówień publicznych na roboty dla Inwestycji, 2) podpisanie aneksu z
Wykonawcą Robót skracającego lub przedłużającego termin wykonania Inwestycji, 3) z powodu nie

przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 4) nieterminowe przekazanie terenu
budowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, 5) wstrzymanie robót, objętych
Inwestycją przez Zamawiającego, 6) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej Inwestycji, 7) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w
szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich,
które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 2. Zmiany osobowe: 1) zmiana Zespół
Nadzoru Inwestorskiego oraz zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy. 3. Pozostałe zmiany: 1)
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 2) Wystąpienie
konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z niniejszej Umowy planowanymi świadczeniami. 4. Zmianę umowy gdy zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i
zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z
powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b)
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a)
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą
innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego Podwykonawców 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.
144 ust. 1e ustawy Pzp. 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie. 5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp,
m.in.: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec

Podwykonawców). 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami 6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy. 1) Strona występująca o zmianę postanowień
niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w
ust. 1 – 3, 2) wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie, 3) warunkiem
dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis propozycji
zmiany wraz z szacunkiem jak proponowane zmiany wpłyną na termin realizacji Umowy b)
uzasadnienie zmiany wraz z protokołem konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, c) opis
wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 4) Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego
przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność
dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy,
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z
obowiązków Wykonawcy.
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: 2019-05-08, 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
> 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:
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna

reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

dane

kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony
danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem email: iod@leszno.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie
pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie – Etap II
od ul. Dożynkowej do ul. Obrońców Lwowa”, znak sprawy: IN.271.02.2019 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek

podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO

prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników); − 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 przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o
której mowa w art. 77 RODO;

nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e

RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i
c) RODO.
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