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Ogłoszenie nr 551569-N-2019 z dnia 2019-05-24 r.  

Żłobek Miejski w Mysłowicach: Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 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 I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Tak  

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  
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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: Żłobek Miejski w Mysłowicach, krajowy numer identyfikacyjny 

27253706000000, ul. ul. Reymonta  11 , 41-400  Mysłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 222 

66 52, e-mail mzlobek@wp.pl, faks 32 222 66 52.  

Adres strony internetowej (URL): https://myslowice.zlobki.org.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne https://myslowice.zlobki.org.pl  

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):  
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I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)  

Tak  

https://myslowice.zlobki.org.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  

Tak  

https://myslowice.zlobki.org.pl  

 

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

adresem  

Nie  

 

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

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

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

sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

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

sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert w postaci elektronicznej  
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Adres:  

oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Żłobek Miejski w Mysłowicach, ul. Reymonta 11, 

41-400 Mysłowice  

 

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

które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oddymianie klatek schodowych w budynku 

żłobka  

Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2019.JMB  

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:  
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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: Opis przedmiotu zamówienia: 1.1Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku 

wolnostojącego, dwukondygnacyjnego składającego się z trzech segmentów „A, B i C” w zakresie 

oddymiania klatek schodowych w Żłobku Miejskim w Mysłowicach 1.2.Szczegółowy zakres prac 

obejmuje: - Wydzielenie dwóch klatek schodowych w segmencie „A” i w segmencie „B” poprzez 

zabudowę przeszklonych ścianek z drzwiami EIS – dymoszczelnymi na poziomie parteru oraz piętra, - 

Wykonaniu kompletnego systemu oddymiania tych klatek, - Wymianie drzwi do pomieszczeń 

znajdujących się w obrębie klatek schodowych nr 1 w segmencie „A” i klatce schodowej nr 2 w 

segmencie „B” na drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne - Wydzielenie segmentu „C” od pozostałej 

części budynku poprzez zabudowę drzwi p.poż pomiędzy korytarzami segmentów oraz zabudowanie 

trzech okien na piętrze i trzech na parterze, - Przebudowanie balustrad klatki schodowej nr 1 i nr 2. 

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: -Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 12, - Projekt budowlany – Załącznik nr 10, - Przedmiar 

robót (pomocniczo) – Załączniki nr 11, 3.Rozwiązania równoważne: 3.1.W opisie przedmiotu 

zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 10 i Nr 12 do SIWZ) 

wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wobec powyższego, Zamawiający 

zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp, w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji projektowej oraz 

STWiORB (Załącznik Nr 10 i Nr 12 do SIWZ) parametrów, czy danych (technicznych lub 

jakichkolwiek innych), identyfikujących bezpośrednio lub pośrednio towar bądź produkt – dopuszcza 

rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji 

projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 10 i Nr 12 do SIWZ). Jako rozwiązania równoważne, należy 

rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących 

się w dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 10 i Nr 12 do SIWZ). 3.2. Na podstawie 

art. 30 ust. 5 uPzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 4.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót 

budowlanych, w tym szczególnie robót uciążliwych (hałas, zapylenie) w uzgodnieniu z dyrektorem 

placówki co do sposobu i terminu ich prowadzenia (np. poza godzinami pracy placówki). Organizacja 
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placu budowy musi gwarantować zachowanie pełnego bezpieczeństwa osób przebywających w 

poddanych termomodernizacji obiektach oraz umożliwiać nieprzerwane funkcjonowanie tych placówek. 

5.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

tj. posiadających kwalifikacje i umiejętności wymagane do wykonania prac wymaganych w specyfikacji 

technicznej.6.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, 

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia określono w § 8 ust. 1 pkt 8 projektu umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ). 

Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności wykonywanych w 

trakcie realizacji zamówienia przez: – kierownika budowy i kierownika/ów robót, tj. osobę/y pełniącą/e 

samodzielną/e funkcję/e techniczną/e w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45311000-0 

45312100-8 

45420000-7 

 

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)  
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II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-23  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2019-08-23 

 

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:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że:1. Wykonał należycie, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, jedną robotę budowlaną o wartości netto minimum 100.000,00 zł obejmującą roboty 

ogólnobudowlane w zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub remontu budynków.W 

przypadku wykazania wartości w walucie obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w 

postępowaniu Zamawiający przyjmie iloczyn wykazanej wartości i średniego kursu tej waluty, 
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określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z 

wykonawców wykonał robotę budowlaną jw.;2. Wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:2.1. 

Kierownika budowy – jedna osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity – Dz.U. z 2018 r. poz 1202) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 2014 r. poz. 

1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów;2.2. Kierownika robót elektrycznych – jedna osobę uprawnioną 

do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – 

Dz.U. z 2018 r. poz 1202) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 

r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub im 

odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów; Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w punktach 2.1. - 

2.2.  

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:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP:  

1.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne 

potwierdzenie (według wzorów stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ), 

że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. 2.Wykonawca, 

który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 3.Na 

żądanie Zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, 

4.Na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 

uPzp, tj.:4.1.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (Rozdział VII pkt 4);  

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  
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1.Na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 uPzp 

, tj.:1.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 3.3.2. 

Rozdziału VII 1.2. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) określoną 

przez Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu, dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, określonego w Rozdziale VII pkt 

3.2, 1.3.Wykaz roboty budowlanej wykonanej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 

energetycznego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną 

robotę budowlaną o wartości netto minimum 100.000,00 zł obejmującą roboty ogólnobudowlane w 

zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub remontu budynków. Wraz z podaniem jej rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana (Załącznik 

Nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonana 

należycie, w szczególności informacji o tym czy robota ta została wykonana zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota była wykonywana, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w Rozdziale VII pkt 3.3.  

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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1.Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 

1.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1.2. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 1.3.Zamawiający 

ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 

sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp. 1.4.W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 1.5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu, o którym mowa w pkt 4.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1.5.1.zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami lub 1.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową, o których 

mowa w pkt 4.1; 2.Podwykonawstwo na zasadach określonych w art. 36a, art. 36b, art. 36ba uPzp. 

2.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2.2.Zamawiający nie 

wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 uPzp. 2.3.Zamawiający żąda wskazania 

przez wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców 

(o ile są znane). Jeżeli wykonawca nie dokona wskazania i podania,o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Zamawiający uzna brak: – wskazania za równoznaczny z zamiarem samodzielnego 

zrealizowania zamówienia bez udziału podwykonawcy/ów/, – podania za równoznaczny ze spełnianiem 

warunków udziału w postępowaniu bez powoływania się na ich zasoby. 2.4.W przypadku zamówień na 

roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 
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Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia (o ile są 

znane) wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację roboty budowlanej. 2.5.Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2.6.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na robotę budowlaną następuje w 

trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 uPzp. 2.7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 2.8.Zapisy pkt 5.6 i pkt 5.7 

stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 2.9.Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3.Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 i art. 25a ust. 6 

uPzp. 3.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3.2.Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa 

(Załącznik Nr 7 i 8 do SIWZ) lub innego dokumentu, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.3.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać 

złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców. 3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ) 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
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każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 3.5. W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zostanie najwyżej oceniona wymagane dokumenty wskazane w pkt 9.1-9.3 składają 

wspólnie ww. wykonawcy. 4.Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp wykonawca, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 

pisma zawierającego ww. informacje. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 5.Na podstawie art. 24aa uPzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

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  
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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  

 

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

 

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

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

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów:  
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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)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 

jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Długość okresu gwarancji 30,00 

Doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

podany w formularzu ofertowym 
10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 

nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
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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. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) zmiany 

terminu wykonania zamówienia w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie 

zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie 

dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy 

wykonanie jego zobowiązania w całości lub części; w razie wystąpienia siły wyższej strony umowy 

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu 

swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; termin realizacji umowy 

może zostać przedłużony o okres przestoju spowodowanego wystąpieniem siły wyższej, b) wystąpienia 

nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania; warunek zostanie spełniony w 

przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót 

budowlanych przez okres min. 10 dni kalendarzowych; wówczas wystąpi możliwość wydłużenia 

terminu realizacji zadania o nie dłużej niż 15 dni kalendarzowych, c) zaistnienia odmiennych od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, 

niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujących niemożliwością realizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; w przypadku wystąpienia 

tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas, w jakim 

zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań, d) 

zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 
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szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z 

realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót; w przypadku wystąpienia 

tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia 

kolidującego uzbrojenia, e) protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w tym 

przypadku termin realizacji zadania może zostać wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji 

rozstrzygającej protest, f) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od 

robót pierwotnie przewidzianych do wykonania; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na 

wykonanie tych robót, g) konieczności wykonania dodatkowych robót, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie wynikającej z przyczyn dotyczących Wykonawcy; termin 

może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót, h) pojawienia się na terenie budowy 

zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź 

uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową; termin może zostać 

wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających 

realizację umowy, i) opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, 

powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; termin może zostać wydłużony o czas 

niezbędny na wykonanie przyłączy, j) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy; termin może zostać wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania ww. 

dokumentów, k) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 uPzp; 2) zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: a) w razie zmiany stawki podatku VAT na skutek 

zmian w przepisach prawnych, o ile dojdzie do nich w okresie obowiązywania umowy na następujących 

zasadach: – w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie 

zmianie w okresie obowiązywania umowy, – w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – wartość 

wynagrodzenia netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w ofercie; wartość wynagrodzenia brutto 

zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT, b) jeżeli 

zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie Miasta 

Mysłowice albo wieloletniej prognozie finansowej stosowny aneks może zostać zawarty nie wcześniej 

niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ; 3) innych zmian do umowy skutkujących zmianą 

wynagrodzenia lub terminu, w przypadkach: a) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji 

zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, b) zmiany kierownika 
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budowy/robót Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty 

wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień oraz 

wykazanego w ofercie doświadczenia zawodowego,c) zmiany podwykonawcy/ów, na którego/ych 

zasoby powoływał się Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod 

warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,* d) zmiany podwykonawcy/ów niebędącego/ych 

podmiotem/ami, na którego/ych zasoby powoływał się Wykonawca, w związku z koniecznością 

zlecenia w trakcie realizacji umowy wykonania części zamówienia innemu/ym podwykonawcy/om 

aniżeli podany/i w złożonej ofercie,* e) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej 

umowy, f) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót 

budowlanych, dostaw lub zmiany technologii, g) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp 

technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii 

archeologicznych. 2. W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust. 1 pkt 2-6, ust. 

1a-1e oraz ust. 2 i ust. 3 uPzp. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością 

zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany 

wraz z przedstawieniem dowodów stwierdzających zaistnienie okoliczności, z zastrz. § 2 ust. 4; 4. Z 

okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół konieczności oraz 

aneks do umowy, w trybie art. 144 uPzp. 5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna 

zawierać uzasadnienie. 6. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy 

pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.  

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: 2019-06-10, godzina: 12:00,  
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Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  

>  

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  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuję, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski w 

Mysłowicach, ul. Reymonta 11, 41-400 Mysłowice; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu 

Pani/Pana danych osobowych w Żłobku Miejskim w Mysłowicach z siedzibą przy ul. Reymonta 11; 

2.Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Żłobka Miejskiego w 

Mysłowicach jest Pan Przemysław Haduła, kontakt: przemekhadula@gmial.com, tel. 504-254-444 

3.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 Oddymianie klatek schodowych w budynku 

żłobka. 4.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 
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2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

5.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; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U 

z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 

okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych 

w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych; 6.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; 7.W odniesieniu do Pani/Pana 

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 8.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 (przy czym korzystanie 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 (przy czym prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); ‐prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. 

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.  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  


