Znak DGN/A/2021

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) na:
„Utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych w
budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, polegające na
wykonywaniu bieżących napraw, bieżących remontów i usuwaniu awarii w okresie od dnia
1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r”.
nr postępowania: DGN/A/2021

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr
760994-N-2020 data zamieszczenia 02.12.2020r.
a także zostało opublikowane na stronie internetowej: http://www.zgk.bip.um.szczytno.pl , oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
Termin składania ofert: 18 grudnia 2020 r. do godz. 9.50
Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2020 r. godz 10.00

Zatwierdził
Szczytno, data 25 listopada 2020

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Szczytno, ul. Henryka Sienkiewicza 1,
12-100 Szczytno, NIP 745-174-86-03
- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZYTNIE
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 1
12-100 SZCZYTNO
Godziny urzędowania: 730 – 1530
Tel. (89) 67 608 20,
Strona internetowa zamawiającego: http://www.zgk.bip.um.szczytno.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na
podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( (Dz. U. z
2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”
2. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych
z funkcją mieszkaniową i użytkową oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach
komunalnych oraz w budynkach wspólnot na terenie miasta Szczytno, administrowanych
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie polegające na wykonywaniu bieżących
napraw, bieżących remontów i usuwaniu awarii w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia
31 grudnia 2021 r.
2. Zakres zamówienia obejmuje następujące części:
1. Część 1- w zakresie instalacji elektrycznych (kody i nazewnictwo wg CPV):
Przedmiot główny:
45000000-7 Roboty budowlane
dodatkowy przedmiot:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
50700000-2- Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych,
Uwaga: naprawa i konserwacja osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej w lokalach
komunalnych obciąża najemców.
2. Część 2 - w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym: (kody i
nazewnictwo wg CPV)
Przedmiot główny
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowy przedmiot:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454100-5 Odnawianie
50700000-2- usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych.
3. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określa: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 6.
4. Wykaz obiektów i lokali objętych zamówieniem stanowi Załącznik nr 5.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm)., wszystkich
pracowników, którzy będą świadczyli prace związaną z wykonywaniem robót w tracie realizacji
niniejszego zamówienia.
Art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do
zatrudnienie pracownika za wynagrodzeniem.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin zamówienia: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu- art 24 ust. 1 pkt 12-22, art 24 ust.5 pkt 1, ustawy Pzp.
2) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu
zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) wykaz wykonanych robót budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia (wymagane
minimum 2) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie poszczególnych zadań, każda o
wartości minimum dla poszczególnych części (zadań):

a) 10.000 zł brutto dla Zadania Nr 1- w zakresie instalacji elektrycznych
b) 60.000 zł brutto dla Zadania Nr 2- w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie
ogólnobudowlanym
2) dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa.
Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane w sposób
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka
cywilna) w/w warunek mogą oni spełnić łącznie.
Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i
oświadczeń przedłożonych przez wykonawcę, metodą warunku granicznego "spełnia - nie
spełnia". Oznacza to, że wystarczającym powodem do odrzucenia oferty wykonawcy może być
brak w ofercie wymaganych oświadczeń i / lub dokumentów oraz ich nieuzupełnienie we
wskazanym przez zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykażę że dysponuje lub będzie
dysponował osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje w przypadku:
1) Zadania Nr 1 - w zakresie instalacji elektrycznych - kwalifikacje do wykonywania pracy na
stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1. urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną o napięciu
nie wyższym niż 1 kV.
2) Zadania Nr 2 - w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym wymagane kwalifikacje, w tym uprawnienia budowlane i są wpisane na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka
cywilna) w/w warunki mogą oni spełnić łącznie.
Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i
oświadczeń przedłożonych przez wykonawcę, metodą warunku granicznego "spełnia - nie
spełnia". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak
w ofercie wymaganych oświadczeń i/lub dokumentów oraz ich nieuzupełnienie we wskazanym
przez zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie
niższą niż dla poszczególnych części (zadań) oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w okresie
realizacji przedmiotu zamówienia.:
a) 10 000 zł dla Zadania Nr 1 - w zakresie instalacji elektrycznych,
b) 20 000 zł dla Zadania Nr 2 – w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie
ogólnobudowlanym.
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi:
a) przygotują ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji,
b) zobowiążą się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym projekcie
umowy.
5. Wniosą wadium w wysokości 3 000 zł przed terminem składania ofert, zgodnie z postanowieniami
rozdziału VIII SIWZ.
6. Potwierdzenia spełnienia powyższych warunków zamawiający dokona na podstawie składanej oferty,
oświadczeń i zaświadczeń.
7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia –
nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych

w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki
wykonawca spełnił.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
A. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć :
1.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do
SIWZ. (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w
postępowaniu). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym
mowa w Rozdziale VI ust 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o
którym mowa w rozdziale VI ust 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
4.
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO - załącznik nr 3 do SIWZ.
B. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej , o której mowa w
art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Załącznik nr 7 do
SIWZ.
C. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
wybrana w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie do złożenia aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu:
1. Brak podstaw do wykluczenia:
1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,
14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),

3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy,
2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż dla poszczególnych części (zadań)
a) 10 000 zł dla Zadania Nr 1 - w zakresie instalacji elektrycznych,
b) 20 000 zł dla Zadania Nr 2 - w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie
ogólnobudowlanym.
2) zdolności technicznej lub zawodowej oświadczenie wykonawcy złożone, iż osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają w przypadku:
a) Zadania Nr 1 - w zakresie instalacji elektrycznych - kwalifikacje do wykonywania pracy
na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1. urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną o napięciu
nie wyższym niż 1 kV.
b)Zadania Nr 2 - w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym wymagane kwalifikacje, w tym uprawnienia budowlane i są wpisane na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego.
3) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. , poz 1282).
VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami:
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą
przekazywać drogą elektroniczną lub pisemnie, za wyjątkiem oferty, umowy, pełnomocnictw oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji ( również w
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp) dla których
prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail sekretariat@zgk.szczytno.pl
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII niniejszej SIWZ.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treści udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
9. Osobą uprawniona przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:
1) Karolina Łukaszewska
2) Piotr Matusiak
3) Piotr Dąbrowski
10. Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt – zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania
się z wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wadium w wysokości:
Część 1- w zakresie instalacji elektrycznych -1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset
00/100 zł),
Część 2 - w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym – 1 500 zł
(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100 zł),
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 pzp:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U z 2019 r. poz.
310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Zakład
Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Henryka Sienkiewicza 1, nr
rachunku: 05 8838 0005 2014 0100 0880 0004, z dopiskiem: „wadium na usuwanie awarii
część 1 lub 2” w terminie do dnia 17 grudnia 2020r., za termin wniesienia wadium
uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego,
4.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium załączony został do oferty;
2) innej niż pieniężnej – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie.
5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust 4a i 5 ustawy PZP.

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
7. Okoliczność i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustaw PZP.
8. Wadium wniesione przez wykonawców składających ofertę wspólną musi wyraźnie wskazywać na
wszystkich członków konsorcjum.
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz,
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania oferta nie powoduje utraty
wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące
terminu
realizacji zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą
cześć zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
W przypadku złożenia oferty na 2 zadania, należy złożyć oddzielny Formularz oferty na
każde zadanie z podaniem nr zadania i rodzaju robót:
- Zadanie Nr 1- w zakresie instalacji elektrycznych
- Zadanie Nr 2- w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym
Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne części (zadania)
wymienione w rozdziale III.
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. A niniejszej SIWZ.
3) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO - załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważniona do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierająca jedną, jednoznacznie opisana propozycję.
Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona uniemożliwiająca jej dekompletację, oraz
zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZYTNIE
ul. Henryka Sienkiewicza 1, wejście C 12-100 SZCZYTNO
„PRZETARG -AWARIE 2020”
Nie otwierać przed godz. 1000,, dnia 18 grudnia 2020r.
opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.8 w zw. z art.96 ust.3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł,
iż nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, że dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „Zmiana”. Koperty
oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie 'Wycofane”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze
złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP, zostanie odrzucona (art.89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP.) Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, ul.
Henryka Sienkiewicza 1, wejście C 12-100 Szczytno – sekretariat.
2.
Termin składania ofert upływa dnia 18 grudnia 2020r. o godz. 950
3.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2020.r. o godzinie 1000 w Dziale Gospodarowania
Nieruchomościami ul. Henryka Sienkiewicza 1, wejście C , Pokój nr 2.
4.
Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale X pkt 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na
podstawie art.89 ust.1 pkt 7a ustawy PZP.
5.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności – tj. informacje określone w art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Przed obliczeniem ceny oferty należy dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac w
celu zapoznania się z terenem robót i zdobycia niezbędnych informacji potrzebnych do właściwego
zrealizowania zamówienia.
2. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne
do właściwego wykonania zamówienia, jak: dojazd do miejsc prowadzenia robót, wszelkie roboty
przygotowawcze, w tym właściwe oznakowanie miejsca robót, roboty mające w sposób oczywisty
charakter robót towarzyszących, roboty porządkowe, naprawa terenu i urządzeń, które ulegną lub mogą
ulec uszkodzeniu w wyniku realizacji zamówienia, ewentualne koszty odszkodowań za zawinione
szkody wyrządzone osobom trzecim, itp.
3. Cena oferty ma wynikać z zakresu robót określonego w SIWZ, uwzględniać ewentualne opusty,
jakie Oferent oferuje oraz należny podatek od towarów i usług VAT.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
W przypadku powstania obowiązku podatkowego do obliczenia ceny oferty należy uwzględnić
podatek VAT dla budynków i lokali mieszkalnych.
4. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać
podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów.
5. Na podstawie art. 87 ust. 2, zamawiający poprawi w ofercie;
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena 60%
b) czas reakcji na zgłoszenie awarii 40%

Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „a”:
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej kryterium.
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium,
wynosi 60,00 pkt. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punkty. Pozostałe
proporcjonalnie mniej, według formuły:
Waga - 60%
Najniższa cena pośród ofert nie odrzuconych ( brutto)
Wartość punktowa P1 = ------------------------------------------------------------------- x 100 x waga
Cena (brutto) badanej oferty brutto
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania
określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym
wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość
punktów.
Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „b”):
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej kryterium.
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium
wynosi 40,00 pkt.
Ocena ofert punktu "b" przeprowadzona będzie w zależności od czasu reakcji na zgłoszenie awarii
(czas stawienia się na miejscu awarii od momentu powiadomienia):
1) wykonawca, który zaoferuje czas reakcji do 4 godzin otrzyma 0 pkt.
2) wykonawca, który zaoferuje czas reakcji do 3 godzin otrzyma 15 pkt.
3) wykonawca, który zaoferuje czas reakcji do 2 godzin otrzyma 30 pkt.
4) wykonawca, który zaoferuje czas reakcji do 1 godziny otrzyma 40 pkt.
5) maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje czas reakcji do 1 godziny.
6) oferta wykonawcy, który zaoferuje czas reakcji powyżej 4 godzin zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7) jeżeli wykonawca w ofercie (w formularzu ofertowym) nie wskaże czasu reakcji na zgłoszenie
awarii, zamawiający do oceny oferty przyjmie, że wynosi on 4 godziny.
Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:
P= wartość punktowa (cena) + wartość punktowa ( czas reakcji na zgłoszenie awarii)
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
3. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 poprawi w tekście oferty omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89
ust. pkt 7, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki w obliczeniu ceny, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3.
4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na
podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych art. 91 ust 4 pzp.
6. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 93 ustawy.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
2. W przypadku oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich,
solidarna odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
4. Postanowienia zawarte we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w at.93 ust .1 ustawy PZP.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający przekazuje Wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego –
stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we
Wzorze umowy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
XVIII. Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
- Część 1- w zakresie instalacji elektrycznych,
- Część 2 - w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym.
XIX. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub
art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy, zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych zamówienie będzie przewidziane w ogłoszeniu
o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita
wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Wielkość przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług ustala się w
wysokości 50% zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające może być udzielone po podpisaniu przez strony odrębnej umowy.

XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga
dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgk.bip.um.szczytno.pl
Adres poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@zgk.szczytno.pl
XXII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2.Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich.
XXIII. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
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 przetwarzanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczytnie jest: Dyrektor, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, tel. (89) 676 08 20;

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się
z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@zgk.szczytno.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w
Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, tel. (89) 676 08 20;

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 „Sprzątanie nieruchomości komunalnych i terenów miejskich przyległych do wspólnot mieszkaniowych na terenie
miasta Szczytno, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie o łącznej powierzchni: tereny zielone – 38 254 m 2, tereny utwardzone – 58 766 m 2, powierzchnia wewnętrzna budynków – 2 050 m2, oraz dezynfekcja pojemników 120 l, 1100 l i kontenerów KP7 na odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31grudnia 2021 r.”, nr postępowania DGN.S.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w związku z wymogami,
jakie na zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Odbiorcami Pani/
Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zgodnie z obowiązkiem zapewnienia jawności postępowania, w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Ustawy;

posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, że gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku,
Administrator ma prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego żądania takich jak szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu stosownie do treści
przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy,
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
− prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych
w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.


Integralna część niniejszej SIWZ stanowią załączniki:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularze Nr 1a i Nr 1b – Oferty.
2. Załączniki nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia /
i spełnienia warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art.13 lub 14 RODO
4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy.
5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykazy budynków komunalnych i lokali komunalnych.
6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne.
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie oferenta dotyczące przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.

Szczytno, dnia 25.11.2020r.

Zatwierdził

