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Gmina Łambinowice: Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości

Łambinowice. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Ochrona zabytków i

budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

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 

 
 
Ogłoszenie nr 519827-N-2019 z dnia 2019-04-03 r. 
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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:

Nie 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łambinowice, krajowy numer identyfikacyjny 53141284600000, ul. ul.

Tadeusza Zawadzkiego  29 , 48-316  Łambinowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 311 300, e-

mail ug@lambinowice.pl, faks 774 311 301. 

Adres strony internetowej (URL): http.//www.lambinowice.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 

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

zamówienia

Tak 

http://bip.lambinowice.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

poczta lub osobiście 

Adres: 

Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, sekretariat

pokój nr 15

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne
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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: Przebudowa budynku dawnego kasyna

oficerskiego w miejscowości Łambinowice. 

Numer referencyjny: ZP.271.4.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

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

 

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

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres

zamówienia obejmuje wzmocnienie konstrukcji nośnej budynku, która uległa degradacji i wymaga

wykonania zabiegów, które pozwolą na dalszą, bezpieczną eksploatację budynku, zgodną z jego

przeznaczeniem. W ramach zadania nie przewiduje się wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, a

ingerencja w instalacje elektryczne i sanitarne ma charakter wtórny wynikający, z wprowadzenia

wzmocnień i robót im towarzyszących. Nie przewiduje się również ingerencji w zagospodarowanie

terenu wokół obiektu. Przedmiotowy obiekt znajduje się na terenie Miejsca Pamięci Narodowej w



3.04.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=624a1cdd-b385-4eb1-b536-fcff2eaa5b80

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=624a1cdd-b385-4eb1-b536-fcff2eaa5b80 5/21

Łambinowicach na działkach nr 592/9 i 592/26. Jest to obiekt wolnostojący, czterobryłowy, składający się

z części Sali, dwukondygnacyjnej części administracyjnej wraz z dobudowaną częścią parterową, oraz

parterowego zaplecza kuchennego wraz z magazynem i sanitariatami. Obecnie pełni funkcję kulturalno –

oświatową, stanowiąc siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Bilans parametrów

nieruchomości: Powierzchnia zabudowy budynku: 624,2 m2 Kubatura: ok. 6085 m3 Szczegółowy zakres

przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załączniki do

SIWZ. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45000000-7

45262311-4

45111200-0

45262310-7

45262500-6

45110000-1

 

 

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: 
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miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-08-14

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Nie precyzuje się. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę minimum 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100). 

Informacje dodatkowe Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych

przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, o których mowa

w powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa

w art.26 ust.2c ustawy PZP. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie - wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie

budynku na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł brutto i obejmującej swoim zakresem wzmacnianie

istniejącej konstrukcji nośnej budynku przy zastosowaniu elementów stalowych. W przypadku

złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN,

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia

ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego dokumentu, o którym

mowa w rozdziale V ust. 2b SIWZ dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający



3.04.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=624a1cdd-b385-4eb1-b536-fcff2eaa5b80

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=624a1cdd-b385-4eb1-b536-fcff2eaa5b80 7/21

dopuszcza złożenie przez wykonawcę innego dokumentu, który zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy pzp, w

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w

postępowaniu lub kryterium selekcji. 2. Dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji

zamówienia co najmniej 1 osobą: Kierownikiem budowy - Posiadającym uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającym

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do

rejestru zabytków, zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2187 z późn. zm.) W/w osoba musi posiadać uprawnienia zgodne z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie

obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn.

zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw

członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych

działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22

grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65). Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą

znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiadają biegłej znajomości

języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego,

zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a

Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wykaże, że będzie dysponował wykazanymi

powyżej osobami, w kraju siedziby lub zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju. W

przypadku wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia żaden z nich nie może

podlegać wykluczeniu z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu opisane w niniejszej SIWZ

wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie. Wykonawca

na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest obowiązany wykazać

odpowiednio, nie później niż na dzień składania oświadczeń lub dokumentów, spełnienie warunków, o

których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-22 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 3a i 4
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ustawy Pzp. 

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

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1

pkt. 23 ustawy pzp wykonawca w terminie 3 dni od dnia 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 w/w oświadczenia stanowi załącznik Nr 4a do SIWZ. Jeżeli wykonawca
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nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej wraz z oferta może od razu przedłożyć oświadczenie o

braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej (zał. nr 4b).

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: 

- w celu wykazania spełnienia warunku z rozdz. V ust.1 pkt.2 c ppkt.1 1) wykazu wykonanych w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie

budynku na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł brutto i obejmującej swoim zakresem wzmacnianie

istniejącej konstrukcji nośnej budynku przy zastosowaniu elementów stalowych wraz z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane

– załącznik nr 8 do specyfikacji z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji 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

zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - w celu wykazania spełnienia warunku z rozdz.

V ust.1 pkt.2 c ppkt.2 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego,

wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji. - w celu

wykazania spełnienia warunku z rozdz. V ust.1 pkt.2 b) 3) w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej - dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę gwarancyjną

wymaganą przez Zamawiającego. Wraz z dowodem opłacenia w przypadku, gdy z polisy

ubezpieczeniowej jasno nie wynika fakt opłacenia składek. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: - Formularz ofertowy (załącznik nr 1) do SIWZ -

Oświadczenie, (załącznik nr 2) do SIWZ - Oświadczenie, (załącznik nr 3) do SIWZ - Wyceniony

przedmiar robót (kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów) - Dowód wniesienia wadium

(w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz kopia dokumentu wpięta trwale z ofertą,

oryginał dołączony do oferty luzem). - Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli

dotyczy) - Stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie

wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru - W przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Przed podpisaniem umowy wykonawca musi

przedstawić: -Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - kserokopii uprawnień wraz z aktualnym

zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby osób wskazanych w wykazie osób (załącznik

nr 7do SIWZ) - Oświadczenie oraz zanonimizowane dokumenty tj. potwierdzenie opłacania składek

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczące

listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie wykonywanego przedmiotu

zamówienia. - Listę pracowników wykonujących czynności fizyczne zatrudnionych na umowę o

pracę. Lista winna określać w szczególności: Imię i nazwisko pracownika, zakres wykonywanych

czynności tj.: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych w okresie realizacji niniejszej

umowy, - Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający elementy robót do wykonania, -Osoby

reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty

potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie

wynikać z dokumentów załączonych do oferty, -W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy

regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

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 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych:

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach

przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
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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 2000r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz.1804 oraz z 2015r. poz.

978 i 1240). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Prudnik

Filia Łambinowice Nr 89 8905 1010 9001 0012 5413 0001 tytułem: „wadium – Przebudowa budynku

dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice.” W przypadku wadium wnoszonego w

pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku

Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu

potwierdzającego jego wniesienie, powinien być dołączony do oferty jako odrębny załącznik,

umożliwiający łatwe oddzielenie go od pozostałych dokumentów ofertowych lub osobno przed

upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Dokument winien zawierać

nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie

zapłaty, być właściwie podpisany, w którym podane są okoliczności, w jakich wykonawca traci

wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego. Kopia tego dokumentu powinna być dołączona do

oferty. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje

odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. Zwrot wadium zatrzymanie wadium. 1.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli

jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia

wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi

wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,

zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa

w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.
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25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.

2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego

oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

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

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 
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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: 
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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

Cena 60,00

Okres gwarancji 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 
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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: 
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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: 

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji

oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art.

144 ust.1 pkt.1-6, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo

opisanych w projekcie umowy. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co

najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu

lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych,

które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i

charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług

lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może

zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zmienności

lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego.

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla

zamawiającego. c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie. 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy

lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą

starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
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określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 4)wykonawcę, któremu zamawiający udzielił

zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w

pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych

istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem

jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust. 1e

ustawy Pzp; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w

przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest

mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. Postanowienia umowy

zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 5. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie

umowy. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 5. Zmiany przewidziane

w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 6. Wszelkie zmiany

wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z

obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm. dalej jako „Prawo zamówień

publicznych”) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 1. Strony przewidują następujące rodzaje i

warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu umowy określonego

kwotą na podstawie cen jednostkowych, odpowiednio do wartości zmniejszonego lub zwiększonego

zakresu rzeczowego obliczonej na podstawie kosztorysu powykonawczego, gdy jego wykonanie w

pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym; 2) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia jego zakresu w razie

zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1); 3) zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania

robót w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest

niniejsza umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowlanego,

czy polepszeniem warunków eksploatacji, bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji

projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii

nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych,

sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź

podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlanego czy zwiększeniem bezpieczeństwa na
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budowie lub zmiany przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu

lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy; 5) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 Pzp, 6)

zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub

połączeniem z inną firmą w zakresie oznaczenia stron, 7) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w

przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym; b)

działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie; c)

zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wy-konywanie robót

budowlanych zgodnie z przyjęta technologią lub spełnienie wy-mogów technologicznych (opisanych w

specyfikacji technicznej wykonania i od-bioru robót budowlanych), potwierdzonych wyciągiem

(raportem) z zapisów da-nych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; d) konieczności

zmniejszenia, lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie

nie leży w interesie publicznym; e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy; f) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność

konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie; g) konieczności

uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót; h) konieczności zmiany

finansowania; i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; j) realizacji robót powiązanych

z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia

wzajemnych powiązań; k) przedłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym

wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w art.144 ust.1, pkt. 1 – 6 ustawy Pzp,

oraz w przypadku dokonania robót zamiennych. 6 ) zmiana harmonogramu rzeczowego i/lub zmiana

finansowania: a) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy w razie

zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1) i odpowiednio do pkt. 2); b) na skutek zaistnienia

którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3), 4); c) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia

należnego Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 7); d) w

przypadku zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie gminy) lub zmian w potrzebach

Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego; 7) zmiana wysokości wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) pierwotnie

przyjętych technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, sprzętu. urządzeń w razie

zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3) lub 4); 3. Nie jest dopuszczalna zmiana

Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z kodeksem

spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 4. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w

okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt.1-6 ustawy Prawo zamówień
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publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 5. Dodatkowo wprowadza

się następujące możliwości zmiany umowy: 1) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 2) koniecznością

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu

zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów; 3) wstrzymaniem

prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 4) opóźnieniem

związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane

dokumentów; 5) koniecznością wykonania robót zamiennych; 6) koniecznością wprowadzenia zmian

projektowych. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Określa się

następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Sposób inicjowania zmian: a) zmiana

umowy może być dokonana na uzasadniony wniosek Stron; b) Strony wnioskują do siebie w sprawie

możliwości dokonania zmian. 1) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie

takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy

lub Zamawiającego, protokół konieczności itp. 2) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i

2) może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może

nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 

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: 2019-04-18, godzina: 11:00, 

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 

> PL 
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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”, informuję,

że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łambinowice, ul. Tadeusza

Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice;  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy

Łambinowice jest Pan Bogusław Dziadkiewicz - radca prawny, e-mail:

dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na

,,Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice.”  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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej

„ustawa Pzp”;  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 **; − 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
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uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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. c RODO. 6. Wykonawca

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich

obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą

m.in. obowiązki wynikające z RODO1) , w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art.

13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca

bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał

zastosowanie, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi

informacjami. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5

RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem

wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. (oświadczenie w formularzu oferty).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


