Nr postępowania : INW.271.1.17.2020
Zaproszenie do składania ofert
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
NIP: 681 10 04 414
tel. 12 639 23 00, fax. 12 639 23 05
e-mail: info@myslenice.pl

zaprasza
do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:
„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głogoczów na dz. nr 1079/1, 1080, 1559/2, 1554 –
gmina Myślenice”
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.Opis przedmiotu zamówienia:
1) Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV zasilającej
oświetlenie uliczne wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Głogoczów od szkoły w kierunku
Włosani. Budowę oświetlenia ulicznego podzielono na dwie części:
- Pierwsza część oświetlenia polegać będzie na zabudowie ośmiu punktów świetlnych na
projektowanych

słupach

energetycznych

i

podłączonych

do

istniejącego

obwodu

oświetleniowego zasilanego poprzez szafę oświetlenia ulicznego SON ze stacji nr. 3445.
Ten odcinek oświetlenia wykonany będzie w części jako sieć wydzielona, a w części po
istniejących lecz przebudowanych słupach sieci energetycznej TAURON.
- Druga część oświetlenia polegać będzie na zabudowie dwóch punktów świetlnych na
projektowanych

słupach

energetycznych

i

podłączonych

do

istniejącego

oświetleniowego zasilanego poprzez szafę oświetlenia ulicznego SON ze stacji nr. 3446.

obwodu

Ten odcinek oświetlenia wykonany będzie na całej długości jako sieć wydzielona wykonując
jedynie powiązanie z istniejącym oświetleniem na istniejącym słupie sieci energetycznej
TAURON.
W związku z projektowaną częścią oświetlenia zasilanego ze stacji nr. 3445 trzy z istniejących słupów
energetycznych należy zgodnie z wydanymi warunkami przebudować oraz zabudować jednego słupa w
istniejącej sieci energetycznej .
Przebudowie podlegać będą słupy nr. 1, 3 i 7 (ozn. na planie sytuacyjnym) dostosowując je do nowego
układu sił, a zabudowa słupa w istniejącej sieci energetycznej to słup nr. 5.

2). Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie
z:
a) Dokumentacją projektową, STWiOR stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
b) Zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym
zakresie normami technicznymi i technologicznymi, standardami bezpieczeństwa ppoż. i bhp,
c) Przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony środowiska,
d) Poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,
e) Pozostałą dokumentacją przetargową.
Przedmiar robót (zał. nr 3 do zaproszenia) należy traktować jako element pomocniczy przy
przygotowywaniu oferty. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe przedmiotu
zamówienia.
Podstawą przygotowania oferty jest dokumentacja projektowa.

3). Wspólny słownik zamówień CPV:
45231400-9 - Roboty w zakresie budowy linii energetycznych
45232210-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.
4). Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zapewnia:

a) wykonanie każdego rodzaju robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zgodnie
z przyjętym standardem,
b) ilość i rodzaj sprzętu gwarantującego wykonanie zadania,
c) obsługę geodezyjną,
d) agregaty prądotwórcze na okres wyłączenia sieci jeżeli będzie taka konieczność,
e) wszelkie pomiary i badania wymagane prawem i niezbędne do odbioru robót,
f) dostawę wszelkich materiałów budowlanych i pomocniczych oraz urządzeń niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia
g) przygotowanie na dzień umownego zakończenia robót atestów materiałowych, badań
laboratoryjnych, pomiarów, potwierdzonych przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
h) wykonanie zakresu prac objętego przedmiotem zamówienia w terminie do 30.06.2020 r.
i) miejsce odwozu urobku na odkład po stronie Wykonawcy.
UWAGA! Użyte Nazwy własne i materiały równoważne.
Nazwy producentów i materiałów zostały użyte tylko informacyjnie i nie ma obowiązku,
ani zalecania ich stosowania. Dopuszcza się użycie materiałów równoważnych (lub
lepszych) posiadających istotne cechy i parametry materiałów wzorcowych.

Rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy.
Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia w branży elektrycznej w zakresie
koniecznym do realizacji zamówienia.
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.
Okres gwarancji jakości za wykonane prace budowlane będzie wynosił 5 lat od dnia
bezusterkowego odbioru zrealizowanych robót budowlanych, okres rękojmi za wady 5 lat od
dnia bezusterkowego odbioru robót.
Wynagrodzenie za wykonane roboty – ryczałtowe.

2. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu umowy własnym sprzętem, z własnych
pełnowartościowych i atestowanych materiałów.
2. Wykonawca zabezpiecza całość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy.
3. Urządzenia i materiały proponowane do montażu i wbudowania muszą posiadać wymagane
przez polskie prawo atesty i certyfikaty.
4. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikających wprost z dokumentacji technicznej, jak
również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia (m.in. koszty wszelkich
robot przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, organizacji ruchu, oznakowania i
zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania
budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań
powstałych z winy Wykonawcy, wywozu urobku, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych
prób, badań i odbiorów, koszty nadzorów zarządcy sieci, koszty obsługi w okresie gwarancji).
5. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić tereny objęte inwestycją oraz tereny naruszone
na skutek realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest właściwe zabezpieczenie robót, utrzymanie bezpieczeństwa
oraz porządku na terenie budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Koszty obsługi geodezyjnej w całości ponosi Wykonawca, w tym wykonania całej
inwentaryzacji powykonawczej.
8. 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.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności korzystania Wykonawcy z działek nie objętych
pozwoleniem na budowę, Wykonawca własnym staraniem uzyska zgody właścicieli i ponosi
pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z podjętych zobowiązań.
10. Wywożony grunt Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
i jego pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.
12. Wycena wszystkich wymienionych powyżej prac została ujęta w cenie ofertowej.
13. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy i 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.
14. Przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca będzie
zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040,.) osoby wykonujące
czynności opisane w pkt.1, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji.
16. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt.1 czynności w trakcie
realizacji zamówienia poprzez:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 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, 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 umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

3. Dodatkowe informacje:
1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót z zachowaniem szczególnych środków
ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja SA (dalej TD), i

dokonywania zgłoszeń celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji
całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego,
2)

Wykonawca zobowiązany jest dla linii kablowych SN wykonać pomiar wyładowań

niezupełnych,
3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą, która będzie zgodna
z wymaganiami w wersji papierowej i elektronicznej.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się i prowadzenia robót zgodnie z Instrukcją
Organizacji Bezpiecznej Pracy w sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. dostępnej
na stronie internetowej: https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/iobp
5) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu
do wymagań TD w tym zakresie :
• TD ma prawo przeprowadzać kontrole brygad Wykonawcy w zakresie przestrzegania
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości wykonywanych prac,
stosowania

technologii

zgodnych

z

dokumentacją

techniczną

i

standardami

obowiązującymi w TD.
• TD ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy
każdej zatrudnionej na terenie budowy lub przy robotach osoby, która jego zdaniem nie
przestrzega przepisów i zasad BHP, nie stosuje sprzętu ochronnego, jest niekompetentna
lub niedbała w wykonywaniu swojej pracy lub której obecność na miejscu robót jest
uznana przez TD za niepożądaną.
• TD ma prawo przerwać pracę brygad Wykonawcy w przypadku stwierdzenia
niestosowania sprzętu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów
i zasad BHP.
• Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób
niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje
wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem
z tego powodu. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niezapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy stanowi rażące naruszenie warunków kontarktu.
• Odpowiedzialność za ewentualne wypadki przy pracy pracowników Wykonawcy
całkowicie leży po jego stronie.

• Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem
Wykonawcy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie
przez Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które:
a) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy
na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie Wykonawcy,
b) posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c) zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy
oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami,
d) otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony
zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem
prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa, ma być
sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią
zagrożeniami,
e) znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczególności
nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).
• Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje na temat wypadków przy pracy oraz
zdarzeń wypadkowych, jakim ulegli jego pracownicy do działu BHP TD bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiadomości
o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku
Wykonawca przekazuje kserokopię kompletu zgromadzonej dokumentacji do działu
BHP TD.
• Wykonawca odpowiada wobec TD, że pracownicy Wykonawcy oraz osoby trzecie,
którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu zamówienia, nie będą dochodzili od
TD roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych im w związku z wykonywaniem czynności
powierzonych.
• W razie wystąpienia do TD z roszczeniem, o którym mowa w powyżej, TD niezwłocznie
o tym fakcie powiadomi Wykonawcę w celu zadośćuczynienia przez Wykonawcę
zgłoszonemu roszczeniu.
• Wykonawca odpowiada wobec TD za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców
robót jak za swoje własne.
Ochrona Środowiska

1. W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze
prowadzenia prac, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego
ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
2. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Wykonawca
obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze.
3. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do
ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych.
4. W przypadku, gdy działania Wykonawcy spowodują lub mogą spowodować powstawanie
odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska, a w szczególności
zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie odpady i części niewykorzystanych
materiałów. W przypadku, niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku Zamawiający
wezwie Wykonawcę do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu.
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający
ma prawo zlecić powyższe czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie
obciążyć Wykonawcę fakturą na kwotę stanowiącą koszt posprzątania oraz usunięcia i utylizacji
odpadów. Zlecenie przez Zamawiającego powyższych czynności osobie trzeciej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady.
5. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub
urządzeń technicznych, prowadzone przez Wykonawcę w pobliżu drzew lub krzewów albo ich
zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób
trzecich związaną z wykonywaniem na terenie realizacji umowy, wszelkich prac zgodnie z
zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami określonymi w ustawach: Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz.U.2019 poz. 1396), o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz.U.2019 poz 1862), o odpadach, o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.09.151.1220 ze zmianami)
oraz w ustawie Prawo wodne (t.j. Dz.U.2020 poz. 310) w tym za:
a) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym
wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń
technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności
oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia a także za zniszczenie
spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 55).
b) zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi

z uszkodzonych maszyn i urządzeń,
c) emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie wód i nienaruszania
stosunków wodnych.
8. Wykonawca jest zobowiązany, na pierwsze żądanie Zamawiającego, do zwrotu
Zamawiającemu wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych kosztów nałożonych przez organy
administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu naruszenia przepisów Prawa ochrony
środowiska, ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego, ustawy o odpadach, oraz ustawy o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, jeżeli nałożenie tych kar, opłat i kosztów
było następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy.
9. Kwoty, o których mowa w punkcie 8 Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
w ramach procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu
przygotowania oferty;
11. Złożona przez Wykonawcę oferta musi zachować swoją ważność przez minimum 30 dni
licząc od dnia upływu terminu nadsyłania ofert, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą
postanowień umowy w tym ceby;
13. Kryterium wyboru oferty stanowi cena – 100%. Cena oferty musi obejmować wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu
niniejszego zaproszenia do składania ofert;
14. 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;
15. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości na wniosek
oferentów telefonicznie bądź mailowo w terminie niezwłocznym;
16. 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;

17. 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;
18. Do niniejszego rozeznania rynku nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.).
19. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na
roboty budowlane w przedmiocie niniejszej umowy, na kwotę minimum ceny ofertowej
brutto Wykonawcy.
a)Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
•

roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane
bezpośrednio z wykonawstwem robót,

•

odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi i z ich wykonaniem, w tym także związane z ruchem pojazdów
mechanicznych.

b). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

20. Klauzula informacyjna RODO
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:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Myślenice ul.
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice;
b) inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Krzysztof Dybeł,
kontakt: adres e-mail: iod@myslenice.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa
oświetlenia ulicznego w m. Głogoczów na dz. nr 1079/1, 1080, 1559/2, 1554 – gmina

Myślenice” (Nr Zamówienia INW.271.1.17.2020), prowadzonym w trybie zaproszenia
do złożenia ofert;
d) 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 2019 r. poz.
1843), dalej „ustawa Pzp”;
e) 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;
f) 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;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) 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;
i) 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 ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
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.

4. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 30.06.2020r.

5. Opis sposobu przygotowania ofert:
3.1. Ofertę należy złożyć w sposób:
1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego.
Oferent, przygotowując odpowiedź na niniejsze zaproszenie do składania ofert, może
skorzystać z formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
W przypadku przygotowania odpowiedzi w innej formie, należy w złożonej ofercie podać
kwotę za wykonanie zamówienia. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
3.2. Na kopercie lub w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres
Wykonawcy oraz napis:
Oferta na: „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głogoczów na dz. nr 1079/1, 1080, 1559/2,
1554

–

gmina

Myślenice”

6. Termin złożenia ofert:

-

nie

otwierać

przed

godz.

15.15.

Oferty

należy

złożyć

w

terminie

do

dnia

16.03.2020

r.,

do

godz.

15.00.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Agnieszka Światowiec, Urząd Miasta i Gminy Myślenice, tel. 12

639 23 02

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
terminie podpisania umowy.
7. Załączniki do zaproszenia:
Zał. 1 Formularz ofertowy
Zał. 2 Dokumentacja projektowa i STWiOR
Zał. 3 Przedmiar robót

Myślenice 05.03.2020 r.

………………………………….
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

