Ogłoszenie nr 566656-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.
Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Remonty
nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r etap II
OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
—

-

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

Należy podać minimalny procentowy” wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA 1: 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: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin
Jeziorna, krajowy numer identyfikacyjny 13271045000000, ul. Piaseczyńska 77 05520 Koristancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 484 23 00 e-mail
zamowieniakonstancinjeziorna.pl, faks +48 22 484 23 09.
—

„

„

„

„

Adres strony internetowej (URL): http://konstancinjeziorna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z imych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i wjakim 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):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URŁ)
Tak
http: //bip.konstancinj eziorna.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http:/Jbip.konstancinj eziorna.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 przesyiać:
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:
pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin
Jeziorna, Biuro Obsługi Mieszkańca parter
-

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 ZAMÓWmNIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty nawierzchni
bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r etap II
Numer referencyjny: ZP.2”71.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
—

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości skiadania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można skiadać 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:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usiug 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 wykonywanie remontów
nawierzchni bitumicznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w
2019 roku etap II. Zadaniem Wykonawcy będzie systematyczna, na podstawie
przekazanych przez Zamawiającego zleceń szczegółowych, naprawa dróg o nawierzchni
asfaltowej, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Remont
nawierzchni asfaltowych dotyczy naprawy ubytków, wyłuszczeń oraz nieciągłości
nawierzchni asfaltowych. Opis standardowych czynności remontowych został podany w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Zestawienie wszystkich robót,
wraz z zaplanowaną ilością podane zostało w przedmiarze oraz formularzu ofertowym. 2.
Opis standardowych czynności remontowych podany został w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót. 3. Zestawienie robót, wraz z planowaną do wykonania ilością
jednostek, podane jest w poniższym przedmiarze robót. 4. lp. Podstawa wyceny Rodzaj robót
Jednostka miary Ilość jednostek 1. SST pkt 2.1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
mieszanką mineralno asfaltową o grubości warstwy 4 cm, o powierzchni do 5 m
,z
2
ręcznym obcinaniem krawędzi. m2 200 2. SST pkt 2.2. Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych mieszanką mineralno asfaltową o grubości warstwy 5 cm, o powierzchni do 5
-

—

—

—

m z uzupełnieniem destruktem asfaltowym podbudowy o gr. śr. 8 cm z ręcznym obcinaniem
,
2
krawędzi. z ręcznym obcinaniem krawędzi. m2 300 3. SST pkt 2.3. Remont nawierzchni
bitumicznych mieszanką mineralno asfaltową, z użyciem rozściełacza do układania
mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy, po zagęszczeniu S cm, powierzchnia
nawierzchni powyżej 5 m
. m2 800 4. SST pkt 2.4. Remont nawierzchni bitumicznych
2
mieszanką mineralno asfaltową wraz z wzmocnieniem podbudowy warstwą wyrównawczą
(mieszanka mineralno-asfaltowa) o śr. gr. 2 cm- 50 kmlm2, z użyciem rozściełacza do
układania mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy, po zagęszczeni 5 cm,
powierzchnia nawierzchni powyżej S m
. m2 500 5. SST pkt 2.5. Zabezpieczenie
2
technologiczne ubytków nawierzchni destruktem asfaltowym do 1 m3. m3 4 6. SST pkt 2.6.
Zabezpieczenie technologiczne ubytków nawierzchni destruktem asfaltowym powyżej 1 m3.
m3 100 7. SST pkt 2.7. Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej i
deszczowej betonem klasy C 12/15. szt. 5 8. SST pkt 2.8. Regulacja wysokościowa zaworów
wodnych i gazowych betonem klasy C 12/15. szt. 5 4. Wykonawca nie będzie wnosił
zastrzeżeń ani roszczeń wjakiejkolwiek formie, jeśli ilość robót rzeczywiście wykonanych, a
następnie rozliczonych na podstawie obmiarów powykonawczych, będzie inna niż podana
ww. przedmiarze robót. 5. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 5.1 Zadanie
realizowane będzie na podstawie pisemnych, szczegółowych zleceń wystawionych przez
Zamawiającego. Zlecenia będą przekazywane drogą elektroniczną lub faksem, a następnie
potwierdzane w formie pisemnej. Jako dzień otrzymania zlecenia przez Wykonawcę liczy się
dzień przesłania wiadomości drogą elektroniczną lub faksem. Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu fakt otrzymania zlecenia drogą elektroniczną lub
faksem. 5.2 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w terminie do 10 dni
roboczych od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę. Termin ten może być przedłużony
ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane czynniki
techniczne, nie leżące po stronie Wykonawcy. Ewentualne przedłużenie terminu zakończenia
robót, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, po pisemnym wystąpieniu
Wykonawcy do Zamawiającego oraz wskazaniu przez Wykonawcę przyczyn przedłużenia
terminu zakończenia robót, z udokumentowanym uzasadnieniem, że przyczyny przedłużenia
wykonania robót i powód ich przedłużenia nie leży po stronie Wykonawcy. 5.3 W przypadku,
gdy uszkodzenie nawierzchni mogłoby spowodować zagrożenie dla użytkowników dróg lub
ich pojazdów, wymagany jest jednodniowy termin rozpoczęcia prac. Termin ten nie będzie
mógł być przedłużony ze względu na niewłaściwe warunki atmosferyczne. 5.4 Roboty w
ramach zleceń szczegółowych należy realizować nieprzerwanie, w ciągu kolejnych dni
roboczych, aż do całkowitego zakończenia realizacji zlecenia. Ilekroć mowa jest o dniach
roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. 5.5 W przypadku przerwania realizacji robót lub przekroczenia
terminu zakończenia realizacji roboty, o którym mowa w 5 ust. 4 Wzoru umowy
Zamawiający wyśle wiadomość elektroniczną lub faksem do Wykonawcy z wezwaniem do
zakończenia robót, wskazując jednocześnie nowy termin zakończenia robót, co następnie
zostanie potwierdzone pisemnie przez Wykonawcę. Niepodjęcie robót przez Wykonawcę w
ciągu 48 godzin, od momentu otrzymania powyższego wezwania lub przekroczenie terminu,
który zostanie wskazany w powyższym wezwaniu, uprawnia Zamawiającego do naliczania
kary umownej określonej w umowie (załącznik nr 7 do SIWZ), począwszy od dnia
następnego po dniu przekazania wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. 5.6
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty o których mowa w SST w pkt 2.1-2.8
minimum na okres 6 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru. Okres gwarancji jest jednym
z kryteriów oceny ofert. 5.7 Szczegółowy opis robót, które będą wykonywane w ramach
przedmiotowego zamówienia jest zawarty w Specyfikacjach Technicznego Wykonania i
Odbioru Robót, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Zlecenia szczegółowe będą rozliczane
—

-

—

-

-

-

na podstawie cen jednostkowych oraz obmiaru powykonawczego, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary powykonawcze będą uwzględniały faktyczne
czynności wykonane przez Wykonawcę w celu osiągnięcia wymaganego efektu technicznego
i estetycznego. 5.8 Suma wartości wszystkich zleceń szczegółowych wykonanych w oparciu o
zawartą umowę, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
wskazanej w umowie (załącznik nr 7 do SIWZ), która będzie wiązała Zamawiającego i
Wykonawcę. 5.9 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania
zamówienia. 5.10 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej
wizji lokalnej w terenie. 5.11 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku
rozpoznania lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 5.12
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest xy specyfikacji technicznej, o której
mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane
w STWiOR za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o
których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 5.13 W przypadku, gdy w STWiOR pojawią się
wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć,
zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyflką przedmiotu
zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem
parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający
dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych. wskazując, iż
minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie
gorsze od parametrów (materiałów i technologii wykonania) wskazanych w dokumentacji
projektowej i STWiOR. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował materiały
rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacji, zobowiązany jest do ujawnienia
tego faktu w złożonej ofercie poprzez wskazanie materiału równoważnego, jego cech oraz
producenta. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie
dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa, itp.)
wystawionych/publikowanych przez producenta danego materiału. 6. Zamawiający, zgodnie z
przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez
Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający
wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio roboty
budowlane były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepisu art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w
terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje
się przedłożyć Zamawiającemu: a) aktualne oświadczenia, że osoby, o których mowa w ust. 6
pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisanej przez
osobę/y upoważnioną!e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę
umocowaną. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie, Wykonawca przedstawia
Zamawiającemu oświadczenia dotyczące Podwykonawców. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie. datę
złożenia oświadczenia. wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) zaświadczenie
właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia
-

—

oraz zaświadczenia, o których mowa w pkt 2) lit. a) i b) w terminie wskazanym przez
Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej
we wzorze umowy. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
11.5) Glówny kod CPV: 45233 142-6
Dodatkowe kody CPV:

11.6) 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)
—

11.7) 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:
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który zostal ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
20 19-11-30
11.9) Informacje dodatkowe: Umowa ulegnie rozwiązaniu przed powyższym terminem w
momencie, gdy suma wartości wynagrodzenia za wykonane roboty osiągnie wartość równą
środkom finansowym jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i wskazał w
umowie (załącznik nr 7 do SIWZ). Rozwiązanie umowy na podstawie tego postanowienia,
nie zwalnia żadnej ze Stron z obowiązku wykonania zobowiązań z tytułu wykonanych do
tego czasu robót.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dzialalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywanie tego warunku.
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej doświadczenia

Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, ajeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane,
które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na remoncie
nawierzchni bitumicznych dróg, o wartości brutto 130 000, 00 zł każda. b) w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż
osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do
wykonywania zamówienia, w tym jedna osoba, która będzie: kierownikiem budowy
posiadaj ącym wyższe wykształcenie kierunkowe (inżynieria lądowa lub równoważne) oraz
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub równoważne.
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:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) 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)

111.3) 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 spelnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
111.4) 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) 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; 2)
oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca, zgodnie z przepisami art. 24 ust.
11 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ.
111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej doświadczenia Wykonawcy: Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, ajeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dwie roboty
budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na
remoncie nawierzchni bitumicznych dróg, o wartości brutto 130 000, 00 zł każda. b) w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej potencjału osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą
uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwaliIikacje zawodowe,
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym
jedna osoba, która będzie: kierownikiem budowy posiadającym wyższe wykształcenie
kierunkowe (inżynieria lądowa lub równoważne) oraz uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa, lub równoważne.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
—

—

-

—

111.6) 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
1) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale X ust. 3 pkt. 2) lit.
a) S1WZ złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy
załączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, ajeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty; 2) W celu potwierdzenia
spełniania warunku o którym mowa w rozdziale X ust. 3 pkt. 2) lit. b) SIWZ złoży wykaz
osób kierowanych 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 5 do SIWZ);
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) 111.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
Iy.1) OPIS
Iy.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Iy.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu, Wykonawcajest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3
900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100) 1. Wadium może być wnoszone
w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn.
zm). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument potwierdzający
wniesienie wadium wjednej z form wymienionych w rozdziale XIV ust. 1 pkt 2-5 S1WZ
może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 4. Wadium wniesione w pieniądzu
należy wpłacić na rachunek bankowy nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 (liczy się data
wpływu na podany rachunek bankowy). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu
przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać Wadium postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271 .18..2019. Zamawiający wymaga załączenia do
oferty potwierdzenia dokonania wpłaty wadium. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej
formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i
Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter, Biuro
Obsługi Klienta, przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w
ofercie. 8. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której
mowa w ust. 1 pkt 3 4 powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między
innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu; 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu
niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego; 3) kwotę
gwarancji; 4) okres najaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej
terminowi związania ofertą); 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i
bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Dokumenty muszą
zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. Zwrot wadium 1.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybranajako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 2. Wykonawcy, którego oferta
została wybranajako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
-

—

-

—

któremu zawrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wykonawca,
którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w
przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie
wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy
Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, 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 dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. W ofercie należy podać numer rachunku bankowego
(w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na
jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.
Iy.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

Iy.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
Iy.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Iy.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:

Iy.l.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
tecbiicznych 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:

Iy.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Iy.2.1) Kryteria oceny ofert:
Iy.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
190,00
udzielonej gwarancjijio,00

Okres

Iy.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
Iy.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
Iy.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

Iy.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:
Iy.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:

Iy.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:
Iy.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje
możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie: 1) zakresu/sposobu realizacji
przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku
nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych; 2) zakresu realizacji robót w
przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że: a) wykonanie części zakresu
robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy lub; b) wykonanie części zakresu robót nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po
stronie Zamawiającego i Wykonawcy; przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, 3) terminów realizacji Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
terminu wykonania umowy w przypadku: a) gdy pojawiły się okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; b) wystąpienia anomalii pogodowych
publikowanych w oficjalnych komunikatach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 4)
zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: a)
zmniejszenia zakresu realizacji robót; b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Jeśli
zmiana stawki VAT powodować będzie zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego o
wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia Umowy a
stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.); c) zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę; d) zmiany zasad podlegania
-

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonywania Umowy przez Wykonawcę. 5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym; 6) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy; 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest
sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny
zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w ust. 4. 3.
W przypadku zmian dotyczących dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w
przepisie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji umowy konieczności wykonania
robót dodatkowych, jednak nie później niż w terminie 5 dni, licząc od dnia powzięcia przez
Wykonawcę wiadomości o zaistniałej sytuacji. 4. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.
Iy.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Iy.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Iy.6.2) Termin składania ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-07-15, 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, wjakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
Iy.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
Iy.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodłegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości łub części zamówienia: Nie
Iy.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
Iy.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r).; dalej „RODO”, w
odniesieniu do danych osobowych: 1) osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę, 2) osób

fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu, 3) innych osób fizycznych odpowiadających
za wykonanie umowy, jeżeli takie dane zostały Zamawiaj ącemu udostępnione,
administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna; dane kontaktowe: ul.
Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel.: (22) 484 23 00, e-mail:
urzadkonstancinjeziorna.pl; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie
Konstancin-Jeziorna jest Pan Mateusz Siek; kontakt: e-mail: iodkonstancinjeziorna.pl, tel.:
605 976 900; dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy
Konstancin-Jeziorna w 2019 r. etap II” nr postępowania: ZP.271.18.2019, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w
pkt 1-3 powyżej, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacji
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; dane osobowe osób, o
których mowa w pkt 1-3 powyżej, 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 danych osobowych osób, o których mowa w pkt l-3 powyżej,
bezpośrednio ich 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
danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; osoba, o której mowa w pkt 1-3
powyżej, posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych
osobowych; w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich 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 (jeżeli na
mocy art. 18 ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można
przetwarzać z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą
lub 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); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.
18 ust. 1 RODO. nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoby, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, uznają,
że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; nie
przysługuje osobom, o których mowa w pkt 1-3 powyżej: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych tych osób jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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