Urząd Miasta i Gminy Myślenice
32-400 Myślenice, Rynek 8/9

Wydział (komórka) prowadzący sprawę: Biuro Zamówień Publicznych.
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Bogdan Pacek
Dane kontaktowe: fax: 126392305 email:bzp.myslenice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu
Postępowanie nr: BZP/271/6/2019, prowadzone jest w oparciu o Wniosek o wszczęcie postępowania nr:
12/2019:
1. Nazwa postępowania: "Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Myślenicach w ramach budżetu
obywatelskiego zadanie pod nazwą: Dzieci są najważniejsze – zakup i montaż podłoża syntetycznego."
2. Opis przedmiotu zamówienia: Celem niniejszej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci
korzystających z zabawek zlokalizowanych na placu zabaw przy ul. Pardyaka/ Ogrodowa w Myślenicach.
Wykonana nawierzchnia ma zabezpieczyć i ograniczyć skutki upadku dziecka z zabawki. Cel ten zostanie
osiągnięty po wykonaniu i odebraniu w szczególności następujących prac: roboty ziemne polegające na
usunięciu warstwy istniejącego żwiru oraz ziemi, ułożenie obrzeży betonowych 6x25x100 na ławie betonowej,
wykonanie podbudowy – warstwa dolna z klińca grubości 20 cm 0-31mm oraz warstwa górna 5 cm 0-16 mm
(wysiewka), niwelacja skarpy na długości ok 34 mb wysokości 0,3-0,7 mb, ułożenie płyt SBR grubości 75 mm.
Orientacyjne ilości:
Obrzeża betonowe –124 mb,
Podbudowa (warstwa górna i dolna) –350 m2,
Płyty syntetyczne - 350 m2.
Zakres inwestycji przedstawiono na załączniku graficznym nr 2.
3. Warunki stawiane Wykonawcom:
1.Wykonawca wykonał co najmniej jedną nawierzchnię w technologii z płyt SRB.
2. Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
3. Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty wynosi co najmniej 60 miesięcy.
4. Wykonawca dysponuje odpowiednim zapleczem technicznych i pracownikami zolnymi do wykonania
zamówienia oraz jego sytuacja finasowa lub ekonomiczna nie wpłynie niekorzystnie na realizację zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia warunków i wymagań będzie oświadczenie wykonawcy złożne w treści oferty. .
4. Miejsce i termin składania oraz forma oferty i sposób jej przygotowania:
Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (Dziennik Podawczy) w terminie
do dnia 27.03.2019r. do godziny 12:00.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:Oferta na:
„Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Myślenicach w ramach budżetu obywatelskiego
zadanie pod nazwą: Dzieci są najważniejsze – zakup i montaż podłoża syntetycznego..
5. Kryteria jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty: kryterium: Cena -100%, oznacza to, że
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki i wymagania oraz zaoferuje najniższą cenę
za wykonanie zamówienia.
6. Umowa: z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.
7. Zamawiający przed ostatecznym wyborem oferty nie zamierza przeprowadzać dodatkowych negocjacji.
8. Inne informacje dotyczące postępowania:
Obowiązki wykonawcy:
1/.Wykonawca zabezpiecza całość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
2/.Urządzenia i materiały proponowane do montażu i wbudowania muszą posiadać wymagane przez polskie
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prawo atesty i certyfikaty.
3/. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty w sposób umożliwiający ciągły ruch użytkowników posesji
sąsiednich.
4/.Niniejszą umową objęte są wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót w tym m.in. : kierownictwo i
organizacja zaplecza i placu budowy, niezbędne roboty ziemne, wywóz ziemi, żwir zebrany należy złożyć w
miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
5/. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego teren lub inne elementy wyposażenia
działki lub działek sąsiednich, naruszone na skutek realizacji inwestycji.
6/.Obowiązkiem Wykonawcy jest właściwe zabezpieczenie robót, utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku i
BHP.
7/.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową oraz poniesie wszelkie koszty z tego
tytułu
8/.Wywożony grunt Wykonawca zagospodaruje na własny koszt, za wyjątkiem zebranego żwiru, który należy
złożyć w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego
9/. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego
pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.
10/.Wykonawca zobowiązuje się do :- wykonywania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności
określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu
wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania pisemnych sprawozdań.
11/.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym.
Inne informacje:
Rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy.
1. Jeżeli w toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania prac nie objętych zakresem
rzeczowym wymienionym w niniejszym zaproszeniu, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca wykona je w ramach zawartej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie za wykonane roboty jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez wyboru oferty. W takiej
sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania
oferty.
4. Złożona przez Wykonawcę oferta musi zachować swoją ważność przez minimum 30 dni licząc od dnia
upływu terminu nadsyłania ofert, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty.
5. Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania
dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ofert.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o
formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie, jednak w terminie do
14 dni licząc od dnia upłynięcia terminu nadsyłania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu
niniejszego zapytania.
9. Klauzula informacyjna RODO
1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Krzysztof Dybeł, kontakt: adres e-mail: iod@myslenice.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego w ramach niniejszego postępowania;
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 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.

Wyjaśnienia:
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z jej treścią oraz nie może naruszać integralności notatki z
postępowania oraz jej załączników.
** Wyjaśnienie: 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.

10. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
- formularz oferty (załącznik 1),
- rzut rozmieszczenia zabawek i zakresu nawierzchni bezpiecznej (załącznik 2)

……………………………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis Naczelnika/kierownika komórki która prowadzi postępowanie

Bogdan
Pacek

Elektronicznie
podpisany przez
Bogdan Pacek
Data: 2019.03.14
10:19:31 +01'00'

