Ogłoszenie nr 620169-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna: „Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
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
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
www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
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.
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

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: „Budowa otwartych stref aktywności w
Lesznie”
Numer referencyjny: IN.271.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
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 budowa otwartych stref aktywności w Lesznie. 2. W ramach przedmiotu
zamówienia Zamawiający przewiduje dostawę i montaż następujących urządzeń w pięciu lokalizacjach
Miasta Leszna (kod 64-100): Lokalizacja nr 1: - ul. Aleja Jana Pawła II, działka nr 15/13 Na terenie
objętym zamówieniem planuje się zamontowanie następujących urządzeń: a) Urządzenie do ćwiczeń typu
wyciskanie pionowe lub odpowiednik- 1 szt. b) Urządzenie do ćwiczeń typu koła Tai chi lub
odpowiednik- 1 szt. c) Urządzenie do ćwiczeń typu orbitek lub odpowiednik - 1 szt. d) Urządzenie do
ćwiczeń typu steper lub odpowiednik- 1 szt. e) Urządzenie do ćwiczeń typu rower lub odpowiednik- 1 szt.
f) Urządzenie do ćwiczeń typu biegacz lub odpowiednik- 1 szt. g) Urządzenie typu stół do gry w
szachy/chińczyka lub odpowiednik- 2 szt.- do każdego ze stołów należy zamontować po 4 siedziska. h)
Ławka- 4 szt. i) Kosz na śmieci- 2 szt. j) Tablica z regulaminem- 1 szt. Wszystkie urządzenia będą
musiały spełniać wymagania norm bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zastosowanych urządzeń zostanie

potwierdzone stosownymi aktualnymi atestami i certyfikatami. Zamawiający dopuszcza tolerancję w
zakresie wymiarów wyżej wymienionych urządzeń, wyposażenia, stref bezpieczeństwa w granicach +/10 % pod warunkiem zachowania wszelkich wytycznych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich
urządzeń wynikających z np. kart technicznych (w szczególności: strefy bezpieczeństwa). Lokalizacja nr
2: - ul. Grzybowa, działka nr 39 Na terenie objętym zamówieniem planuje się dla niniejszej lokalizacji
dostawę i montaż następujących urządzeń: a) Urządzenie do ćwiczeń typu wyciskanie pionowe lub
odpowiednik- 1 szt. b) Urządzenie do ćwiczeń typu koła Tai chi lub odpowiednik- 1 szt. c) Urządzenie do
ćwiczeń typu orbitek lub odpowiednik- 1 szt. d) Urządzenie do ćwiczeń typu steper lub odpowiednik- 1
szt. e) Urządzenie do ćwiczeń typu rower lub odpowiednik- 1 szt. f) Urządzenie do ćwiczeń typu biegacz
lub odpowiednik- 1 szt. g) Urządzenie typu stół do gry w szachy i chińczyka lub odpowiednik- 2 szt., do
każdego ze stołów należy zamontować po 4 siedziska. h) Ławka- 4 szt. i) Kosz na śmieci- 1 szt. j)
Urządzenie informacyjne typu tablica z regulaminem- 1 szt. Wszystkie urządzenia będą musiały spełniać
wymagania norm bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zastosowanych urządzeń zostanie potwierdzone
stosownymi aktualnymi atestami i certyfikatami. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie
wymiarów wyżej wymienionych urządzeń, wyposażenia, stref bezpieczeństwa w granicach +/- 10 % pod
warunkiem zachowania wszelkich wytycznych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich urządzeń
wynikających z np. kart technicznych (w szczególności: strefy bezpieczeństwa). Lokalizacja nr 3: - ul.
Lipowa, działka nr 87;88 Na terenie objętym zamówieniem planuje się dla niniejszej lokalizacji dostawę i
montaż następujących urządzeń: a) Urządzenie typu zestaw zabawowy lub odpowiednik- 1 szt. b)
Urządzenie typu Ważka Miejska lub odpowiednik- 1 szt. c) Urządzenie typu Huśtawka bocianie gniazdo
lub odpowiednik- 1 szt. d) Urządzenie typu potrójna ścianka wspinaczkowa lub odpowiednik- 1 szt. e)
Urządzenie do ćwiczeń typu orbitek lub odpowiednik- 1 szt. f) Urządzenie do ćwiczeń typu trójkąt do
rozciągania lub odpowiednik- 1 szt. g) Urządzenie do ćwiczeń typu wyciskanie siedzące lub
odpowiednik- 1 szt. h) Urządzenie do ćwiczeń typu wahadło lub odpowiednik- 1 szt. i) Urządzenie do
ćwiczeń typu wioślarz lub odpowiednik- 1 szt. j) Urządzenie do ćwiczeń typu biegacz lub odpowiednik- 1
szt. k) Urządzenie typu stół do gry w piłkarzyki lub odpowiednik- 1 szt. l) Urządzenie informacyjne typu
tablica z regulaminem- 1 szt. m) Kosz na śmieci- 2 szt. n) Ławka- 5 szt. o) Urządzenie typu stół do gry w
szachy lub odpowiednik- 1 szt.- do stołu należy zamontować 4 siedziska. p) Ogrodzenie- kpl. Wszystkie
urządzenia będą musiały spełniać wymagania norm bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zastosowanych
urządzeń zostanie potwierdzone stosownymi aktualnymi atestami i certyfikatami. Zamawiający
dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów wyżej wymienionych urządzeń, wyposażenia, stref
bezpieczeństwa w granicach +/- 10 % pod warunkiem zachowania wszelkich wytycznych w zakresie
bezpieczeństwa użytkowania takich urządzeń wynikających z np. kart technicznych (w szczególności:
strefy bezpieczeństwa). Lokalizacja nr 4: - ul. Unii Europejskiej, działka nr 27/27 Na terenie objętym

zamówieniem planuje się dla niniejszej lokalizacji dostawę i montaż następujących urządzeń: a)
Urządzenie typu zestaw dron kosmiczny lub odpowiednik- 1 szt. b) Urządzenie typu Ważka Miejska lub
odpowiednik- 1 szt. c) Urządzenie typu Huśtawka bocianie gniazdo lub odpowiednik- 1 szt. d)
Urządzenie typu Linowy zestaw sprawnościowy lub odpowiednik- 1 szt. e) Urządzenie typu platforma
balansowa do gry w ziemię lub odpowiednik- 1 szt. f) Urządzenie do ćwiczeń typu orbitek lub
odpowiednik- 1 szt. g) Urządzenie do ćwiczeń typu trójkąt do rozciągania lub odpowiednik- 1 szt. h)
Urządzenie do ćwiczeń typu wyciskanie siedzące lub odpowiednik- 1 szt. i) Urządzenie do ćwiczeń typu
wahadło lub odpowiednik- 1 szt. j) Urządzenie do ćwiczeń typu wioślarz lub odpowiednik- 1 szt. k)
Urządzenie do ćwiczeń typu biegacz lub odpowiednik- 1 szt. l) Urządzenie typu stół do gry w szachy i
chińczyka lub odpowiednik- 2 szt. do każdego ze stołów należy zamontować po 4 siedziska. m) Kosz na
śmieci- 2 szt. n) Urządzenie informacyjne typu tablica z regulaminem - 1 szt. o) Ławka- 6 szt. p)
Ogrodzenie- kpl. Wszystkie urządzenia będą musiały spełniać wymagania norm bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo zastosowanych urządzeń zostanie potwierdzone stosownymi aktualnymi atestami i
certyfikatami. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów wyżej wymienionych urządzeń,
wyposażenia, stref bezpieczeństwa w granicach +/- 10 % pod warunkiem zachowania wszelkich
wytycznych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich urządzeń wynikających z np. kart
technicznych (w szczególności: strefy bezpieczeństwa). Lokalizacja nr 5: - ul. Łowiecka, działka nr
240/245 Na terenie objętym zamówieniem planuje się dla niniejszej lokalizacji dostawę i montaż
następujących urządzeń: a) Urządzenie do ćwiczeń typu wyciskanie siedzące lub odpowiednik- 1 szt. b)
Urządzenie do ćwiczeń typu wioślarz lub odpowiednik- 1 szt. c) Urządzenie do ćwiczeń typu wahadło lub
odpowiednik- 1 szt. d) Urządzenie do ćwiczeń typu biegacz lub odpowiednik- 1 szt. e) Urządzenie do
ćwiczeń typu orbitek lub odpowiednik- 1 szt. f) Urządzenie do ćwiczeń typu trójkąt do rozciągania lub
odpowiednik- 1 szt. g) Urządzenie typu stół do gry w piłkarzyki lub odpowiednik- 1 szt. h) Ławka- 4 szt.
i) Urządzenie informacyjne typu tablica z regulaminem - 1 szt. j) Kosz na śmieci- 1 szt. k) Urządzenie
typu stół do gry w szachy lub odpowiednik- 1 szt. do stołu należy zamontować 4 siedziska. Wszystkie
urządzenia będą musiały spełniać wymagania norm bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zastosowanych
urządzeń zostanie potwierdzone stosownymi aktualnymi atestami i certyfikatami. Zamawiający
dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów wyżej wymienionych urządzeń, wyposażenia, stref
bezpieczeństwa w granicach +/- 10 % pod warunkiem zachowania wszelkich wytycznych w zakresie
bezpieczeństwa użytkowania takich urządzeń wynikających z np. kart technicznych (w szczególności:
strefy bezpieczeństwa). UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie przed zamontowaniem jakichkolwiek
urządzeń objętych zamówieniem do okazania Inspektorowi Nadzoru: - certyfikatów potwierdzających
zgodność oferowanych urządzeń, wyposażenia z obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń.
Certyfikaty winny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju

zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą
akredytację krajowego ośrodka certyfikującego- Polskie Centrum Akredytacji (PCA). W przypadku
certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje
się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika Polskiego Centrum
Akredytacji w tym kraju. - dla oferowanego wyposażenia tj. np. ławki, regulaminy, kosze na śmieci
atestów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów wystawianych przez producenta albo jego
upoważnionego przedstawiciela, stanowiących wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność
wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, określonymi w obowiązujących przepisach. UWAGI
DODATKOWE: 1) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową +/- 10% pod warunkiem, że
przedstawione urządzenia wraz z odpowiednimi strefami bezpieczeństwa mieszczą się w wyznaczonym
w dokumentacji projektowej terenie. 2) Urządzenia powinno cechować bezpieczeństwo użytkowania,
wysokie walory estetyczne i funkcjonalne, maksymalna odporność na warunki atmosferyczne- deszcz,
śnieg, mróz, słońce, wandaloodporność, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia,
obciążenia), 3) Projekty wykonawcze nie będą wymagane przez Zamawiającego, 4) Zaoferowanie
urządzeń sprzecznych z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 8 do SIWZ skutkować będzie
odrzuceniem oferty! 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 9 do
SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie urządzeń
równoważnych w stosunku do tych określonych w projektach budowlanych oraz Załączniku nr 8 do
SIWZ (Formularz oferowanego sprzętu), pod warunkiem: - zaoferowania urządzeń o parametrach
technicznych i jakościowych nie gorszych niż urządzenia wskazane w projektach budowlanych oraz
Załączniku nr 8 do SIWZ (Formularz oferowanego sprzętu), - wykazania, że zaoferowane w ofercie
urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w projektach budowlanych oraz
Załączniku nr 8 do SIWZ (Formularz oferowanego sprzętu), zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca obowiązany jest
wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
poprzez załączenie wraz z ofertą dokumentów (np. kart katalogowych, opisów technicznych lub innych
dokumentów), z których w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż
zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w
projekcie budowlanym oraz Załączniku nr 8 do SIWZ (Formularz oferowanego sprzętu). UWAGA: W
przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych niespełniających
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych, opisanych
przez Zamawiającego w projektach budowlanych oraz Załączniku nr 8 do SIWZ (Formularz oferowanego
sprzętu), oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp,

jako, że jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ. 6. Dostarczony przedmiot zamówienia, będzie
fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia oraz kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 7. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu
sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub
sprzedaży. 8. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych
producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację
uprawnień gwarancyjnych. 9. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku
przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca. 10. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych
zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w projekcie budowlanym dla każdej
lokalizacji, specyfikacjach technicznych i polskich normach. 11. Wykonawca do wykonania zamówienia
będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.). 12. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia
równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 13. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie
akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 14. W przypadku, gdy w projektach budowlanych,
STWiORB lub przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału,
urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie
techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty
stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym
znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w
dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie
urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w dokumentacji projektowej, STWiORB, tj.
spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w
specyfikacji technicznej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały
równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego
urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 15.
Powstałe podczas realizacji zamówienia odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 701 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. Materiały porozbiórkowe pozyskane przy
realizacji przedmiotowego zamówienia należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy
ująć w cenie ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko. 16. Zakres odpowiedzialność Wykonawcy w

zakresie objętym niniejszym zamówieniem obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu
robót oraz zaplecza robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) oraz innych dokumentów wymaganych w dokumentacji
projektowej, przepisach prawa i normach w tym zakresie; 2) ustanowienie Kierownika Robót
posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do
obowiązków Kierownika Robót należeć będzie koordynowanie prac; 3) zastosowanie szczególnych
środków ostrożności i zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich; 4) nie dopuszcza się
gromadzenia i przechowywania na terenie robót jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych przez okres
dłuższy niż 5 dni; 5) ewentualne koszty związane z opracowaniem i uzgodnieniem projektu organizacji
ruchu na czas realizacji przedmiotu zamówienia; 6) jeżeli wystąpi taka konieczność: stały nadzór i
obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; 7) właściwe
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do
zakończenia i odbioru końcowego; 9) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w
zakresie przepisów BHP; 10) po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu
robót, demontaż obiektów tymczasowych, naprawa i przywrócenie stanu pierwotnego terenów
przyległych, zniszczonych podczas wykonywania robót; 11) bieżące utrzymanie czystości na terenie
prowadzonych robót; 12) ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z
realizacją zamówienia; 13) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i
rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby na okres min. 36 miesięcy. Udzielona przez
Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym
podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności:
budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp.
Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym
niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te
czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia, w
okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający
każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem
publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo
złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i

prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W
takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 14) Wykonawca
określi gwarancję jakości dla urządzeń objętych dostawą wymienionych w Załączniku nr 8 do SIWZ w
złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust 1 pkt 2)
SIWZ. 17. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu robót od
Zamawiającego. 2) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie
wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 5) Rozpoczęcie
prac niezwłocznie od dnia przekazania terenu robót. 6) Przestrzegania zasad BHP. 7) Najpóźniej w dniu
podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób
uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ. 8)
Przygotowanie oraz zgłoszenie, w razie potrzeby, zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego
inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401). 9) Usuwanie z terenu robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 10) Dokonania
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez
Inspektora Nadzoru. 11) Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbędnych ze względu na
zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym
niezwłocznie Zamawiającego. 12) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden
przegląd rocznie po sezonie zimowym). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez
Zamawiającego terminie. 13) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w
terminie określonym przez Zamawiającego. Przedmiotowe zamówienie dofinansowane jest ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji Programu Rozwoju Małej Infrastruktury SportowoRekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34928200-0
45111291-4

45112723-9
45112710-5

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

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

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie: do dnia
20.12.2019 r. 2. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu terenu robót wynikłe z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 3. Przekazanie terenu
robót będzie potwierdzone protokołem przekazania dla każdej lokalizacji oddzielnie.

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: Zmawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
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: a)jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 PLN
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100). UWAGA: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w
niniejszym postępowaniu oferty przez grupę Wykonawców (Konsorcjum), Zamawiający dopuszcza, w
celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej
możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców (Konsorcjantów), który zsumowany łącznie
pozwala wykazać fakt spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, o którym mowa
w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej: a)dwie dostawy wraz z montażem urządzeń sportowych lub elementów
placów zabaw o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100 groszy) każda. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną dostawę rozumie jedną
zrealizowaną dostawę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. UWAGA: Zamawiający zastrzega,
iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca
samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na zasobach w postaci
doświadczenia grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego
zamówienia, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji tych robót, o których mowa w
przedmiotowym warunku udziału w postępowaniu. b)dysponuje osobą skierowaną przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi:
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia. Osoba ta będzie
pełniła funkcję Kierownika Robót. Osoba wyznaczona na Kierownika Robót musi posiadać aktualne
zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia

budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed
wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne uprawnienia uzyskane na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a
wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny
posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej
Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia –
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2272 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
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:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)odpisu
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 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. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, 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): a) 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 lit. a) powyżej, 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 lit. a) . 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. 3. 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 na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 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 podmiotu trzeciego, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit a) SIWZ. 4.
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 na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy
Pzp 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.
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. Uwaga: Zgodnie z 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. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może
załączyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) w celu potwierdzenia spełniania warunku

udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3)
SIWZ: a) wykazu dostaw 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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy 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 albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez
Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) dokumentów
potwierdzających wymagane parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe w
oferowanym sprzęcie wraz ze zdjęciem poglądowym (np. karty katalogowe, opisy techniczne,
firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki) zawierających szczegółowe dane, które
umożliwiają potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz będą
podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca składa ofertę tj.: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, b) wypełniony Formularz oferowanego sprzętu
sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA: W przypadku

braku nazwy producenta lub typu, produktu, modelu lub innych danych zawartych w Załączniku 8 do
SIWZ umożliwiających identyfikację oferowanego sprzętu oraz braku powyższych danych w innych
załączonych do oferty dokumentach, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z
treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. c) W przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę urządzeń równoważnych (z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału 3 SIWZ), Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wszelkie środki dowodowe do każdego zaoferowanego
urządzenia równoważnego, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno
wynikać, iż zaoferowane urządzenie jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakościowych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzenia określonego przez Zamawiającego w
Załączniku nr 8 do SIWZ. UWAGA: W przypadku nie złożenia wraz z ofertą dokumentów, o których
mowa powyżej, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wraz z ofertą powinny być również złożone: a) oświadczenia, o
których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), b) dowód wniesienia
wadium, c) 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 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). 3. 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.
4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym
postępowaniu. 5. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się
pełnomocnictwo.

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 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100) 2. 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 ze zm.). 4. 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 : WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.22.2019 Budowa
otwartych stref aktywności w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu
elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania
okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem. 5.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.271.22.2019 Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie” wraz z kserokopią poświadczoną „za
zgodność z oryginałem”. 6. 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.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

odmówi podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 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. 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. 7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w
Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 8. 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. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. 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. 11. Jeżeli wadium
zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2) -5) Rozdziału 8 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. 12.
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. 16 Rozdziału 8 SIWZ. 13. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający
żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
12 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 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 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. 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)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy. 18. 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. 19. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą
Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.) wadium podlega zatrzymaniu
na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 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

Nie
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

1) Najniższa cena ofertowa brutto 60,00
2) Gwarancja Jakości dla Urządzeń 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
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:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:
1) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 2) wystąpienie
robót nieprzewidzianych w SIWZ, a od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia
podstawowego, niebędących odrębnym zamówieniem, 3) wystąpienia warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie robót, 4) wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach, 5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 6) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze
stron umowy, 7) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w
niniejszej umowie, 8) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i które weszły w życie po podpisaniu niniejszej
umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT, 9) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, 10)
zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 8
niniejszej Umowy 11) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było
przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 12) zmianę dotyczącą dostarczanego urządzenia w sytuacji, gdy
nastąpi wycofanie danego urządzenia z produkcji przez producenta, a dostępne będzie urządzenie o
parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa
cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. urządzenie zamienne może mieć cenę niższą albo
równą cenie ofertowej); wycofanie urządzenia, objętego przedmiotem umowy z produkcji przez
producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować, 13) zmianę dotyczącą dostarczanego urządzenia
w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć urządzenia w terminie wyznaczonym w umowie, a
Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z
koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych);
pod warunkiem, że dostępne będzie urządzenie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ,
umowy i oferty Wykonawcy oraz że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. urządzenie
zamienne może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej), 14) zmniejszenie zakresu (asortymentu lub
ilości) dostarczanego urządzenia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi
udokumentować, 15) zmianę dotyczącą dostarczanego przedmiotu umowy albo terminu realizacji
przedmiotu umowy w sytuacji, gdy powstała możliwość́ zastosowania nowszych i korzystniejszych dla
Zamawiającego rozwiązań́ technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy. 2. Warunkiem
dokonania zmiany do umowy jest: 1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się jako podstawę zmiany umowy, 2)
wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 3) wniosek, o którym mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu musi zawierać: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis
wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-15, 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: 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:
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 e-mail:
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.: „Budowa otwartych stref
aktywności w Lesznie”, znak sprawy: IN.271.22.2019 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 2019 r., poz. 1843), 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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