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Ogloszenienr 594915-N-20I 8 z dnia2018 -07-26r.

Prokuratura Regionalna w Lodzi:. Pelnienie funkcji Inwestora Zastppczegodla zadania
inwestycyjnego pn."PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ GARAiT
W \,ODZT NA POTRZEBY DW6CH WYDZIALoW

pnZV Uf. LPOWEJ 81

PROKURATURY REGIONALNEJ W

l-ODZl" realimwanegow podzadaniach(etapach):etap I - prace projektowe; etap II - robofy
budowlane- realimwanegow podzadaniach(etapach,etap I - prace projektowe, etap II roboty budowlane
OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU

- USIUSi

Zamieszrzanieogloszcnia: Zamieszczanieobowi4zkowe
Ogloszeniedotyczy: Zam6wieniapublicznego
Zam6wieniedotyczyprojektu lub programu wsp6lfinansowanego
ze Srodk6wUnii
Europejskiej
Nie

Naava projektu lub programu
O zam6wieniemo94 ubiegadsig wyl4czrie zaklady pracy chronionej oraz rykonarvcy, kt6rych
dzialalnoSd,
lub dzialalnoSdich wyodrpbnionychorganizacyjniejednostek,kt6re bgd4
realimwaly zamriwienie,obejmuje spoleczr4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych cdonkami
grup spoleczriemarginalimwanych
Nie

Nale2ypodai minimalny procentowy wskalnik zatrudnieniaos6bnaleZ4cychdo jednej lub wigcej
kategorii,o kt6rych mowa w afi.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30Yo,os6b zatrudnionych
przez zakladypracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanieprzeprowadza centralny zamarviaj4cy
Nie
Postgpowanieprzeprowadzapodmiot, kt6remu zamawiajqcypowierryl/powierzyli
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przeprowadzeniePostgPowania
Nie
Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postppowania:
Postppowaniej est przeprowadzanewspr5lnieprzez zamawiaj4cych
Nie

oraz
Jezelitak, nalezywymienii zamawiaj4cych,kt6rzy wsp6lnieprzeprowadzaj4postqpowanie
poda6adresyich siedzib,kajowe numery identyfrkacyjneoraz osoby do kontakt6w wraz z
danymi do kontakt6w:

Postppowaniejest przeprowadzanewsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych pafstw
czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postgpowaniawsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych pafstw
czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowaniekrajowe prawo zam6wieri
publiczrych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: ProkuraturaRegionalnaw tr-odzi,krajowy numer identyfikacyjny
36387901100000,
ul. ul. Piotrkowska 151,90950 N,6dt,woj. l6dzkie,paiistwoPolska,tel.042
faks 426 649 255.
6649200,6649251, e-mail prokapellodz@neostrada.pl,
Adres strony internetowej([IRL): www.lodz.pr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowejpod kt6rym moma uzyskai dostgpdo narzpdzii urz4dzerilub
format6w plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO : Inny (proszgokreSlii):
pafrstwowajednostkaorganizacyjnanieposiadaj4caosobowoSciprawnej

I.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAM6WTENIA (jeieli ttotyc4flz
Podzialobowi4zk6wmiEdryzamawiaj4cymi
w prrypadkuwsp6lnegoprzeprowadzania
postEpowania,
w tym w przypadkuwsp6lnegoprzeprowadzania
postEpowania
z
jest
mma:wiajqcymi
z innychpanstwczlonkowskich
Unii Europejskiej(ktory z zamatiaj4cych
odpowiedzialny
postppowania,
m prznprowadznnie
cry i wjakim zakresiezaprzeprowadzenie
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postQpowania
odpowiadaiqpoznstalizamawiaiqcy,czy zam6wieniebpdAe udnelanepuez
kazdegoz zamawial4cychindywidualnie,czy zam6wieniezostanieudzielonew imieniui na
rze,cz pomstalych zamawiaj4cych):
I.4) KOMUNTKACJA:
Nieogranicmny,pelny i bezpoSredni
dostppdo dokument6wz postgpowaniamozra uzyskai
pod adresem(URL)
Nie

Adresstrony internetowej,na ktrirej tamieszrmnabgdziespecyfikacjaistotnychwarunk6w
zam6wienia
Tak
http:i/www.lodz.pr.
gov.pV

jest ogranicmny- wipcej informacji mozra uzyskad
Dostgpdo dokumentriwz postgpowania
podadresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczeniedo udzialu w postqpowaniu nalezy przesyla6:
Elektroniczrie
Nie
adres

jest przeslanieofert lub wnioskr5wo dopuszczcnie
Dopuszczone
do udzialuw
postppowaniu
w inny spos6b:
Nie
Inny spos6b:

Wymaganejest prz:;eslanie
nie do udzialuw postppowaniu
ofert lub wniosk6wo dopuszcze
w inny sposr5b:
Tbk
Inny spos6b:
ofertapowinnabyt sporz4dznna
w formie pisemnejpod rygoremniewa2roici
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Adres:
ProkuraturaRegionalnaw Lodzi, ul. Piotrkowska 151,90-950 L6dz

Komunikacja elektroniczra llymaga korzystania z nar4dzi i urz4dzefl lub formatriw
plikrSq kt6re nie sq ogr5lniedostppne
Nie
Nieograniczony,pelny, bezpo6rednii bezplatnydostgpdo tych narzEdzimoLnauzyskai pod
adresem:([JRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Pelnieniefunkcji Inwestora
II.1) Nazrvanadanazam6wieniuprzezzamawiaj4cego:
pn."PRZEBUDOWA
BUDYNKU ORAZ GARAZY
Zastgpczego
d\amdaniainwestycyjnego
DWOCHWYDZIALOW
PRZYUL. LIPOWEJ81 W LODZINA POTRZEBY
(etapach):
etapI
w podzadaniach
REGIONALNEJW LODZI" realizowanego
PROKTIRATLTRY
- praceprojektowe;etapII - robotybudowlane- realizowanego
(etapach,
w podzadaniach
etapI
- praceprojektowe,etapII - robotybudowlane
Numerreferencyjny:RP VI WBA 261.3.2018
przeprowadzono
dialogtechniczty
postgpowania
o udzielenie
zam6wienia
Przedwszczpciem
Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi
IL3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czp6ciowych
Zam6wieniepodzielonejest na czgSci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udzialuw postgpowaniumo2naskladadw
odniesieniudo:

Zamawiaj4cy zastrzcgasobie prawo do udzielenia l4cmie nastppuj4cych czgScilub grup
czgSci:

Maksymalnaliczba czg5cizam6wienia,na kt6re moirc.msta( udzielonezam6wieniejednemu
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$Tkonawcy:

lI.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres,rodzaj i iloit dostaw,uslug lub
robdt budowlanychlub okreilenie zapotrzebowaniai vymagafi) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego- okrcSlcniezapotrzebowaniana innorvacyjnyprodukt, uslugplub roboty
jest wyb6r InwestoraZastgpczegodla zadania
budowlane: PrzedmiotempostQpowania
inwestycyjnegopn. ,,Przebudowabudynku oraz garazyprzy ul. Lipowej 8 I w Lodzi na potrzeby
dw6ch wydzial6w Prokuratury Regionalnejw Lodzi" - realizowanegow dw6ch oddzielnych
etapach(podzadaniachl:
I etap- wykonanie
projektowej.tl etap- wl konanie
dokumenracji
rob6t budowlanych,wyposa:Zenie
obiektu, rozliczenieinwestycji. Przedmiotemzam6wieniajest
wykonywanie uslug inwestorazastgpczegodla zadaniainwestycyjnegozwiqzanegoz
przebudow4budynku poloZonegoprry ul. Lipowej 81 w Lodzi na potrzeby dw6ch wydzial6w
prokuratury.Inwestycja obejmie wykonanie kompletnejdokumentacjiprojektowej, wykonanie
rob6t budowlanychwraz z pierws4/m wyposazeniemniezbpdnymdo uruchomieniai
uitkowania obiektu (meble, drobny sprzgti materiaty),uzyskaniepozwoleniana uZytkowanie
oraz rozliczrnie inwestycji. Zakreseminwestycji objEtajestnieruchomoSiozraczonaw ewidencji
grunt6wjako dzialkinr 6815i6816w obrgbieP-20.Na nieruchomoiciusytuowanyjest
5-kondygnacyjny,podpiwniczony budynek dydaktyczto-biurowy oraz dwa parterowebudynki
garairy.Zaktes planowanejprzebudowyobejmujeprzystosowanieobiekt6w dla potrzebjednostek
prokuratury. Glowneprzeznaczeniepomieszczeri- cele biurowe. PierwszewyposaZenien'
zakresieSrodk6wtrwalych, pozostalychSrodk6wtrwalych, drobnegosprzQtui matedal6w.
Szczeg6lowyopis przedmiotuzam6wieniazawarly lesIw zalEcznikunr 1 do SIWZ oraz w
programiefunkcjonalno-uzytkowym stanowi4cymintegralnaczESininiejszejSIWZ.

II.5) Gl6wny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

KodCPV

71630000-3
71540000-5

71s4r000-2
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II.6) Calkowita warto6d zam6wienia (eZeli zamawiajqcypodaje informacje o wartoici
zamdwienia):
WartoSi bez VAI:
Waluta:

(wprzypadku um6wrantowychlub dynamicznegosystemuzakup5w szacunkowacalkowita
umow ramowej lub dynamicznego
maksymalnawartoit w calym okresieobowiqzyt4)anio
systemuzakupdw)

Il.7) Czy przewiduje siq udzielenie zrmrSwief, o ktrirych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i T lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 usta*y Pzp: Nie
OkreSlenieprzedmiotu,wielkoScilub zakresuoraz warunk6w na jakich zostan4udzielone
zam6wienia,
o kt6rychmowawart.6T ust. 1 pkt 6 lub w art. 134ust. 6 pkt 3 ustawyPzp:
II.8) Okres, w kt6rym realimwane bgdziezamriwienielub okres, na kt6ry mstala zaw^rtl
umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamicmy systemzakup6w:
miesi4cach: lubdniach:
lub
data rozpoczgcia: I ub zakoirczeniaz2021- 12-31,

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymaganyprzez Zamawiajqcegookes wykonania zam6wienia
- od dnia podpisaniaumowy poprzezczas opracowaniadokumentacjiprojektowej oraz realizacji
rob6t do dnia rozliczeniakofcowego, nie p6miej niZ do dnia 31 grudnia 2021 r. Oslatecmy
terminjest uzaleZnionyod wielkoSciSrodk6wfinansowych przyznawanychprzez dysponenta
czp5cibudzetowejw poszczeg6lnychlatach.Terminten moZeby6 przrdfu2onyw sytuacjibraku
Srodk6wfinansowychna realizacjEniniejszegozadania2. Wymaganyprzez Zamaw.taj4cego
termin rozliczeniainwestycji - nie dluzej niZ 45 dni od podpisaniaprotokotu koncowegoi
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przakazaniaobiektu do uZytkowania, z mstrzezefliem wykonywania obowi4zk6w w okesie
gwarancjioraz rQkojmina roboty budowlane.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYM" FINANSOWYM I TECHNICZN{YM
ilI.l) WARUNKT
UDZTAT-U
W POST4POWANIU
III.1.1)Kompetencje
lub uprawnienia
doprowadzenia
okre5lonej
dzialalno5ci
zawodowej,o ile wynika to z odrgbnychprzepis6w
OkeSlenie warunk6w: O udzieleniezam6wieniamog4 sig ubiegai wykonawcy, kt6rzy
spehiaj4 warunki okreSlonew art. 22 ustawy Pzp . 1) posiadaj4uprawnieniado wykonywania
okre6lonejdzialalnoScilub crynnoSci,jezeli przepisyprawa nakladaj4obowi4zekich
posiadania.W celu potwierdzeniaspehrianiawarunku w tym zakresie,Wykonawca sklada
odwiadczenieo speh:ianiuwarunk6w udzialu w postEpowaniu- zal4czrik nr 5, 2) posiadajq
wiedzgi dodwiadczenie.W celu potwierdzeniaspelnianiatego warunku, Wykonawca sklada
wykaz wykonanych lub wykonywanych uslug- zal4czniknr 6. Zamawiajqcyluzna,2E
Wykonawcaspelniawarunek jeireliwykairc,iz w okresieostatnichtrzech lat przedup$wem
terminu skladaniaofert, a je2rcliokresprowadzeniadzialalno5cijest kr6tsry - w tym okresie,
wykonal co najmniej 2 uslugi,kt6rych przedmiotembylo pelnieniefunkcji inwestora
zastepczago
przy realizacji rrlwestycji o wartoici rob6t nie mniejszejniz 3 500 000 zl brutto
ka2daz nich, polegaj4cychna budowie,remoncielub przebudowiebudynku z
r'n.az z
przeznaczeniem
na cele biurowe, biurowo-uslugowe,mieszkaniowo-uslugowe,
podaniemich wartoSci,przedmiotu,dat wykonania i podmiot6w,na rzecz kt6rych uslugi
zostalywykonane i miejscawykonania oraz zalqczeniemdowod6w, cry uslugi te zostaly
wykonanelub s4 wykonywane nale4'cie. Dowodami, o kt6rych mowa powyzej, s4 a)
poSwiadczenie,
ztymze w odniesieniudo nadal wykonywanych uslug okesowych lub
ci4glychpoSwiadczeniepowinno by6 wydane nie wcze$niejni2 na 3 miesiqceprzed uplywem
terminu skladaniaofert, b) oSwiadczenieWykonawcy - jeZeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charaklerzeWykonawca niejest w stanieuzyska6poSwiadczenia,o kt6rym
mowa w lit. a.
Informacje dodatkowe
III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicma
Okresleniewarunk6w: a) z zastzeleniem pkt b, w celu potwierdzeniaspehrieniawarunku
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dotycz4cegosytuacji ekonomicmej i finansowejWykonawcapowinien przedstawidoplaconq
polisg,a w przypadkujej braku inny dokumentpotwierdzaj4cy,2e Wykonawcajest
ubezpieczonyod odpowiedzialno5cicywilnej w zakresieprowadzonejdzialalnoScizwi4zanejz
przcdmiotemzam6wieniana kwotq nie mniejszqniz 1 500 000 zl, obowi4zuj4caprzez caly
okres Swiadczeniauslugi oraz w okresietrwania gwarancjii rEkojmi, b) Wykonawca 10 dni
przeduplywem kaZdegoroku gwarancji,obowi4zanyjest dostarczyi oplaconqpolisg
ubezpieczeniaOC na kolejny rok. W prrypadku zaniechaniaprzedstawieniapolisy,
Wykonawca zaplaciZamawiaj4cemukarg umownq w wysoko5ciza kaZdeniedostarczenie
wbrew obowi4zkowi wynikajrpemn za zAania1-gow wysokoSciokreSlonejw $ 5 projektu
umowy, stanowi4cejzal4cmik nr 8 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
techniczra lub zawodowa
III.1.3) Z-dolnoSd
OkreSleniewarunk6w: dysponujEodpowiednimpotencjalemtechnicmym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zam6wieniaW celu potwierdzeniaspelnieniawarunku, Wykonawca
powinien przedstawidwykaz os6b,kt6re bgd4 uczestniczy6 w wykonaniu zam6wienia,w
szcze96lnoSci
odpowiedzialnychza Swiadczenieuslug,kontrolg wraz z informacjamina temat
ich kwalifikacji zawodowych,doSwiadczeniai wyksztalcenianiezbEdnychdo wykonania
zam6wienia,a takze zakesu wykonywanych przez nie czynnoici oraz informacj4 o podstawie
do dysponowaniatymi osobami- zalqcntk nr 7. Wykonawca zobowi4zanyjest do
zatrudnieniana podstawieum6w o pracEos6bwykonujqcych czynno5ciw zakresierealizacji
polegana wykonaniu pracy w
przedmiotuzarn6wienia,jeZeli wykonanietych czrynnoSci
spos6bokreSlonywafi.22$Iustawyzdnia26czerwca1974r.Kodekspracy(Dz.U.z2018
r. poz. 108).Na potwierdzeniespelnieniawarunku naleZy dolEczy(,decyzjgo nadaniu
uprawniefibudowlanychw odpowiednichspecjalnoSciach
oraz za{wiadczenieo
przynalezno3cido wlaSciwejizby samorzqduzawodowego.Wykonawca musi dysponowai co
najmniejnastgpujqcymiosobami:a) kierownik zespofu- I osoba,kt6ra bgdziekierowa6
pracamii koordynowadprace zespolubranZowychinspektor6wnadzoru,posiadaj4caco
najmniej 3 lata doSwiadczeniazawodowegow kierowaniu pracami i koordynowaniuprac
zespoluinspektor6wnadzoru16inych specjalnoSci,
b) inspektornadzorurob6t budowlanych1 osobaposiadaj4cauprawnieniabudowlanew specjalnoSci
konstrukcyjno-budowlanejbez
oganiczeir do projektowaniai kierowaniarobotami budowlanymiw odniesieniudo
konstrukcji i architektury lub odpowiadaj4ceim uprawnieniabudowlane,kt6re zostaly
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wydanena podstawiewczeSniejsrychprzepis6w- w zakresiewystarczajqcymdo nadzoru
rob6t budowlanychzlecanychw ramachuslugi objqtej niniejszympostEpowaniemoraz co
najmniej 5 lat doSwiadczeniazawodowegow nadzorowaniurob6t budowlanychw
specjalnoScikonstrukcyjno-budowlanej,c) inspektornadzorurob6t sanitamych- 1 osoba
posiadaj4cauprawnieniabudowlanew specjahoSciinstalacyjnejw zakresiesieci, instalacjii
urz4dzoncieplnych, wentylacyjnych,wodoci4gowychi kanalizacyjnychbez oganiczeri do
projektowaniai kierowania robotami budowlanymizwi4zanymiz obiektem,jak sieci,
instalacjei urz4dzeniaciephe, wentylacyjne,wodocizgowei kanalizacyjnelub
odpowiadaj4ceim uprawnieniabudowlane,kt6re zostalywydane na podstawie
przepis6w- w zakresiewystarczaj4cymdo nadzorurob6t budowlanych
wczeSniejszych
(sanitamych)zlecanychw ramach uslugi objgtej niniejsrym postgpowaniemoraz co najmniej
3 lata dodwiadczeniazawodowegow nadzorowaniurob6t budowlanychw specjalnoSci
instalacyjnejwymienionych powyzej, d) inspektornadzorurob6t elektrycznych- 1 osoba
posiadaj4cauprawnieniabudowlanew specjalnoSciinstalacyjnejw zakresiesieci, instalacjii
wz4dzehelektrycmych i elektroenergetycmychbez ograniczeirdo projektowaniai
kierowaniarobotami budowlanymi zwiqzanymiz obiektem , jak sieci i instalacjei urz4dzsnia
elektrycmych i elektroenergetycmychlub odpowiadaj4ceim uprawnieniabudowlane,kt6re
zostalywydane na podstawiewczeSniejsrychprzepis6w- w zakesie wystarczaj4cymdo
nadzorurob6t budowlanych (elektrycmych) zlecanychw ramach uslugi objqtej niniejszyn:
postgpowaniemoraz co najmniej 2 lata doSwiadczenia
zawodowegow nadzorowaniurobot
budowlanychw specjalnoSciinstalacyjnejwymienionych powyzej, e) inspektornadzorurob6t
telekomunikacyjnych- 1 osobaposiadaj4cauprawnieniabudowlanew specjahoSci
instalacyjnejw zakresiesieci, instalacjii urz4dzef telekomunikacyjnychi teleinformatycnych
bez ograniczefdo projektowaniai kierowaniarobotami budowlanymi zwilz,nymi z obiektem
,jak sieci i instalacjei urzqdzeniatelekomunikacyjnei teleinformatyczre lub odpowiadaj4ce
im uprawnieniabudowlane,kt6re zostalywydane na podstai.viewczeSniejs4'chprzepis6w- w
zakresiewystarczaj4cymdo nadzorurob6t budowlanych(telekomunikacyjnychi
teleinformatycmych) zlecanychw ramachuslugi objqtej niniejszympostgpowaniemoraz co
najmniej2 lata doSwiadczeniazawodowegow nadzorowaniurobot budowlanychw
specjalnoSciinstalacyjnejwymienionych powyzej, f) specjalistado spraw zam6wiefi
publiczrych - 1 osobaposiadajqcaco najmniej 2 lata doSwiadczeniaprzy przygotowywaniui
przeprowadzaniupostepowaf przetargowychdotyczqcychrob6t budowlanych,g)
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kosztorysant- 1 osobaposiadaj4caco najmniej 2 lata doswiadczeniazawodowegow zkresie
kosztorysowaniarob6t budowlanych, vz4dzeh, instalacjii siecizwiryanych z
terenu,h) 1 osobaposiadaj4caco
funkcjonowaniembudynl6w oraz zagospodarowaniem
najmniej2 lata dodwiadczeniazawodowegow zakresieroAiczania inwestycji, w tym co
najmniej rozliczeniadw6ch inwestycji o wartoSci1 500 000 zl brutto. Uprawnieniabudowlane
musz4by6 zgodnez ustaw4z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlaneotaz tozporz4dzeniem
Ministra Infrastruktury i Roavoju z dnia 11 wrzeinia 20i4 r. w sprawiesamodzielnychfunkcji
technicz-rychw budownictwie. DopuszczasiEr6wnowa2neuprawnieniabudowlanewydane
przepis6w.W prrypadku Wykonawc6w zagranicmych
na podstawiewczeSniejszych
dopuszczasiEr6wnowazre kwalifikacje zawodowezdobytew innych paristwachna zasadach
oke3lonych w art. 12austawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,z uwzglEdnieniem
postanowief ustawy z dnia 22 gudnia 2015 r. o zasadachumawania kwalifrkacji
zawodowychnabytych w paristwachczlonkowskichUnii Europejskiej(Dz.U. 22016 r. poz.
65). Osoby,kt6re bgd4 sprawowalyspecjalistyan'rynadz6rtechnicznynad robotami
realizowanymiw ramach uslugi,musz4posiada6aktualnewpisy na listg czlonk6w wla5ciwej
izby samorzEduzawodowego. Zamadajqcy dopuuczat4czenie poszczeg6Jnychfunkcji
a) funkcjp kierownika zespoluz funkcjq inspektora
wymienionychw spos6bnastEpr"rj4cy:
nadzorurob6t budowlanych,b) funkcjp inspektoranadzorurob6t elektrycmych z funkcj4
inspektoranadzorurob6t telekomunikacyjnych,c) crynnoScispecjalistydo sprawzam6wief
publicmych i roAiczenieinwestycji mozewykonywai ta samaosoba,d) w zakresie
kosztorysowaniarob6t c4'nnoScimog4wykonywa6 inspektorry nadzontw brafiach, kt6rych
b9d4 dotyczyi kosztorysy.
Zamairajqcy wymaga od wykonawc6w wskazaniaw ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialuw postEpowaniuimion i nazwiskos6bwykonuj4cych crynnoSciprry realizacji
zam6wieniawraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowychlub doSwiadczeniutych os6b:
Tak
Informacje dodatkowe:

Irr.2) PODSTAWYWYKLUCZENTA
III.2.1)Podstany*ykluczeniaokreSlone
w art. 24 ust.I ustawyPzp
lll.2.2) Zamawiaj4cy przewidujewylduczeniewykonawcyna podstawieart. 24 ust.5
przewidujenastEpuj4ce
ustawyPzpTakZamawiaj4cy
fakultatywnepodstawywykluczenia:
Thk(podstawa
wykluczeniaokre5lona
w ar1.24 lusI.5 pkt 1 ustawyPzp)
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Thk(podstawa
wykluczeniaokredlona
w art. 24 ust.5 pkt 2 ustawyPzp)

III.3) WI'KAZ OsWranCZnN SKI-ADANTYCH
PRZEZ WYKONAWC4 W CELU
WST4PNEGOPOTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARLINKI UDZAI,U W POSTTPOWANIUORAZ SPET,NIAKRYTERIA
SELEKCJI
O6wiadczenie
o niepodleganiu
wykluczeniuorazspelnianiuwarunk6wudzialuw
post€powaniu
Tak
OSwiadczenie
o spelnianiukryteri6w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OSWTANCZBNI,UB DOKUMENToW, SKI,ADANYCH PWBZ
WYKONAWC4 W POST4POWANIUNA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART, 25 UST.1 PKT 3
USTAWYPZP:
[I.5) WYKAZ OSWT,qDCZTNLUB DOKUMENToW SKI,ADANYCH PF.ZF,Z
WYKONAWCE W POSTEPOWANIUNA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZ{OSCI, O KToRYCH MOWA W ART,25 UST.I PKT 1
USTAWYPZP
III.s.r) w ZAKRESTEsPEr-NrANrA WARUNKoW UDZIAI-U W POST4POWANIU:

ilt.5.2) W ZAKRESTEKRYTERT6WSEle,Xc.ll:
III,6) WYKAZ OSWTANCZNT{
LUB DOKUMENToW SKI,ADANTYCHPRZF-Z
WYKONAWC4 W POST4POWANIUNA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST.1 PKT 2
USTAWYPZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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1.2. aktuahego odpisu z wla3ciwegorejestrulub z centralnejewidencji i informacji o
dziaialnoScigospodarczej,je2eli odrgbneprzepisy$ymagajEwpisu do rejestrulub ewidencji.
w celu wykazaniabraku podstawdo wykluczeniaw oparciu o arl. 24 ust. 5 pkt 1 ustawyPzp
wystawionenie wczeSniejni2 1 miesi4cprzed terminemzlo2eniaofert. 1.3. informacji z
KrajowegoRejestruKarnegow zakresieokre3lonymw art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp oraz odno6nieskazaniaza wykroczeniew zakresieokre6lonymna podstawieart. 24 ust. 5
pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawionegonie wcze3niejniZ 6 miesiqcyprzed uplywem terminu
wla3ciwegonaczelnikaurzgduskarbowego
skladaniaofert, 1.4. aktualnegozaSwiadczenia
potwierdzaj4cego,2e wykonawca nie zalegaz oplacaniempodatk6w,wystawionegonie
wczeSniejniZ 3 miesi4ceprzed uplywem terminu skladaniaoferl lub innegodokumentu
potwierdzajqcego,2e wykonawca zawarl porozumieniez wla5ciwym organempodatkowymw
sprawiesplattych nale2no6ciwraz z ewentualnymiodsetkamilub grzywnami,w szczeg6lnoSci
uzyskalprzewidzianeprawem zwolnienie,odroczenielub rozloZeniena raty zaleglych
platnoScilub wstrrymanie w caloSciwykonania decyzji wlaSciwegoorganu, 1.5. aktualnego
zaiwiadczeniawlaSciwejterenowejjednostki organizacyjnejZakladuI.tbezpieczeit
Spolecmegoalbo innegodokumentu
Spolecmychlub Kasy RolniczegoL.hezpieczenia
potwierdzaj4cego,2e wykonawca nie zalegaz oplacaniemskladekna ubezpieczenie
zdrowotnelub spolecmewystawionegonie wcze5niejni2 3 miesi4ceprzed uplywem terminu
skladaniaofert lub innego dokumentupotwierdzaj4cego,2e wykonawca zawarl porozumienie
z wla6ciwymorganemw sprawiesplattych naleimo{ciwraz z ewentualnymiodsetkamilub
grrywnami, w szcze96lnoSci
uzyskalprzewidzianeprawem zwolnienie,odroczenielub
rozlolenie na raty zalegJychplatno3cilub wstrrymaniew calo6ciwykon ania decyzji
wlaSciwegoorganu. 2. Je2eliWykonawcama siedzibQlub rniejscezamieszkaniapoza
terytorium RzecrypospolitejPolskiej : 2.1. Zamiastdokument6wo kt6rych mowa w pkt 1.3
skladainformacjg z odpowiedniegorejestrualbo, w prrypadku braku takiego rejestru,inny
r6wnowaZry dokun,entwydany przezwlaSciwyorgans4dowylub administracyjnykraju, w
kt6rym wykonawca ma siedzibElub rniejscezamieszkanialub miejscezamieszkaniama osoba
, kt6rej dotyczy informacja albo dokument,w zakesie okre3lonymw art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 oraz afi.24 trst.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, 2.2. Zamiastdokument6wo kt6rych mowa w pkt
1.2; 1.4; 1.5 skladadokument lub dokumentywystawionew kraju, w kt6rym ma siedzibElub
miejscezamieszkaniapotwierdzaj4ce,2e: 1) nie zalegaz oplacaniempodatk6w,oplat, skladek
na ubezpieczeniespolecme i zdrowotne albo,izezawarl porozumieniez wladciwym organem
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w sprawiesplaty tych naleinoici wraz z ewentualnymiodsetkamilub gr4'wnami, w
szczeg6lnoSci
uzyskal przewidzianeprawem zwolnienie,odroczenielub rozloZeniana raty
zaleglychplatnoScilub wstrzymaniew caloSciwykonania decyzji wlaSciwegoorganu,2) nie
otwartojego likwidacji ani nie ogloszonoupadlosci.2.3. Dokumenty o kt6rym mowa w pkt
2.1 t2.2 ppkt 1 powimy byi wystawionenie wcze(niej niZ 6 miesigcyprzed uplywem terminu
skladaniaofert. Dokument, o kt6rym mowa w pkt 2.2 ppkt 2 powinien byi wystawiony nie
wczeSniejniz 3 miesiqceprzed uplywem tego te.rminu.2.4. Jeleli w kraju, w kt6rym
Wykonawcama siedzibplub miejscezamieszkanialub miejscezamieszkaniama osoba,kt6rej
dokument dotyezy,nie wydaje sig dokument6w,o kt6rych mowa w pkt 2.1 i 2.2 zastgpujesiE
je dokumentemzawieraj4cymodpowiedniooSwiadczenieWykonawcy, ze wskazaniemosoby
lub os6buprawnionych dojego reprezentacjilub oSwiadczenieosoby,kt6rej dokumentmial
dolyczy,t,zloircneprzedorganemsqdowym,administracyjnym,albo organemsamorz4du
zawodowegolub gospodarczegowlaSciwymze wzglqduna siedzibElub miejscezamieszkania
Wykonawcy lub miejscezamieszkaniatej osoby odpowiedniokraju miejscazamieszkania
osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibglub miejscezamieszkanialub przed
notariuszem.Postanowieniapkt 2.3 stosujesig odpowiednio.2.5. W przypadkuwqtpliwoSci,
co do tredci dokumentuz)olonegoprzez WykonawcE,Zamawiaj4cymoZez*'r6cii siEdo
wlaSciwychorgan6wodpowiedniokraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibplub miejsce
zamieszkanialub miejscezamieszkaniama osoba,kt6rej dokument dotyczy,o udzielenie
niezbgdnychinformacji dotyczqcychtego dokumer.rtu.

SEKCJAIV: PROCEDURA
rv.1)oPN
IV.1,1)Tryb udzieleniazamriwienia:Przetargnieograniczony
lY.l.2) Z,amawiaj qcy z:1dawni esien i a rvadiu m :
Tak
Informacja na temat wadium
KaZdaoferta musibyt zabezpieczonawadium na caly okres zwiqzaniaoferlq w wysoko6ci7
500 zl (slownie:siedemtysiEcypiEdsetzlotych). 1. Z postqpowaniao udzieleniezam6wienia
zostaniewykluczony Wykonawca,kt6ry nie wniesiewadiurr.r.Wadium wnosi sig przed
uplywem teminu skladaniaofer1.2. Wadium moZeby6 wniesionew nastEpuj4cychformach:
pieniadzu, porgczeniachbankowych lub porgczeniachsp6ldzielczejkasy oszczgdnoSciowo-
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pieniqmym, gwarancjach
kasyjest zawszeporQczeniem
kredytowej,ztymzE porQczenie
udzielanychprzezpodmioty,o
bankowych, gwarancjachubezpieczeniowych.porQczeniach
kt6rychmowawart.6bust.5pkt2ustawyzdnia9listopada2000r.outworzeniuPolskiej
(Dz. U. 22016 r. poz. 359 zpoin. zm.).3. Wadium
AgencjiRozwojuPrzedsigbiorczoSci
wniesionew formach niepieniqZ:rychpowinno by6 z)o2onew formie pisemneji zavterat:
naavg i siedzibpudzielajEcegozabezpieczenia.nazwg isiedzibEfirmy, dla kt6rej udzielane
a w przypadkukonsorcjum- nazlvy i adresyfirm tworz4cychto
lestzabezpieczenie,
cel wystawienia
konsorcjumlud liclerakonsorcjum.nazwqi siedzibgzamawiajqcego.
pelnanazwEprzedmiotuzamowienia.kwotq wadium. terminwamo6ci
zabezpieczenia.
zabezpieczenia, stwierdzenie, irc zobowiEzaniewystawione przez zabezpieczaj4cegojest
zobowiqzaniemdo SwiadczeniapieniEmegona rzecz ZamawiajEcegow razie niewykonarua
przezwykonawcg zobowiqzarinieodwolalne,o kt6rych mowa w ust. 5 iiest beavarunkowei
platnena pierwszezqdanieZamauia.lqcego.
datEwystawieniazabezpieczeniipodpisyos6b
4. Zamatxtajqcydokona zwrotu wadium
uprawnionychdo wystawieniazabezpieczenia.
niezwlocmie zgodniez zasadamizawarlymi w ar1.46 ustawy Pzp. 5. Zalrzymaniewadium
wraz z odsetkamiprzsz zamawiaj4cegonast4piw przypadkachokeSlonych w art. 46 ust. 4a i
5 ustawy Pzp, 6. Wadium wniesionew pieniEdzuZamawiaj4cyprzechowujena rachunku
bankowym. 7. Wadium w pieni4dzunalezywplacii na konto Zamawiaj4cego:NBP Odz. O. w
tr-odziNr 85 1010 13710004 8813 91200000z podaniemnumeruprzetargu8. Wadium
wniesioneprzelewemna konto Prokuratury Regionalnejw tr-odziumane bEdzieza wniesione
w terminie,jezeli przed uplywem terminu skladaniaofert konto Zamawiaj4cegobEdzieuznane
kwot4 wadium. 9. Wadium wnoszonew formie gwarancjibankowej moZebyi wystawione
przezbank krajowy lub zagranicmy.

IV.1.3) Przerviduje sig udzielenie zalicznk na poczetwykonania zam6wienia:
Nie
NaleZypodai informacje na temat udzielaniazaliczek'.

IV.l.4) Wymagasip zlozeniaofert rv postacikatalogriwelektroniczrych lub dol4czeniado
ofert katalog6rvelektronicmych:
Nie
DopuszczasiEzloZenieofert w postacikatalog6welektronicznychlub dol4czeniado ofert
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katalo96welektronicmych:
Nie
Informacjedodatkowe:

IV.l.5.) Wymagasigdoircniaoferty wariantowej:
Nie
Dopuszczasip doizenieoferty wariantowej
Nie
Zloircne oferty wariantowejdopuszczasig tylko z jednoczesnymzloZeniemoferty
zasadniczoj:
Nie

do udzialuw
IV,1.6)Przewidywanaliczbawykonawc6w,kt6rzy mstan4zaproszeni
postppowaniu
(przetargograniczony,negocjacje z ogloszeniem,dialog konkurencyjny,partnerstwo
innowacyjne)
Liczbawykonawc6w
Przewidywanaminimalnaliczbawykonawc6w
Maksymalnaliczbawykonawc6w
Kryteriaselekcjiwykonawc6w:

IV.1.7)Informacje na temat umowy ramowejlub dynamiczlegosystemuzakuptSw:
Umowaramowabgdne zawarta:

Czy przewidnjesiEograniczenieliczby uczestnik6wumowy ramowej:

Przewidzianamaksymalnaliczba uczestnik6wumowy ramowej:

Informacjedodatkowe:

systemuzakup6w:
Zam6wienieobejmujeustanowienie
dynamicznego
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dodatkoweinformacjedotycz4ce
Adresstronyinternetowej,na kt6rej bgdqzamieszcmne
zakup6w:
systemu
dynamiczrego

Informacjedodatkowe:

siqzlo2enieofertw
systemuzakup6wdopuszcza
W ramachumowyramowej/dynamicmego
formiekatalog6welektroniczrych:

do
informacjipotrzebnych
elektronicznych
Przewidujesigpobranieze zlo2onychkatalog6w
systemuzakup6w:
sporzqdzenia
ofert w ramachumowy ramowej/dynamicmego

IV.1.8)Aukcja elektroniczta
przetarg
aukcji elektronicmej(przetargnieograniczony,
Przewidzianejest przeprowadzenie
ograniczony,negocjacjez ogloszeniem)Nie
na kt6rejaukcjabgdzieprowadzona:
NaleZypodai adresstronyinternetowej,

Naleiy wskazadelementy,kt6rych warto6cibgd4przedmiotemaukcji elektroniczrej:
wartoSci,wynikajqcez opisu
Przewidujesi€ ograniczeniaco do przedstawionych
przedmiotuzam6wienia:

wykonawcomw trakcieaukcji
NaleZypoda6,kt6reinformacjezostan4udostgpnione
elektronicmejorazjakibpdneterminich udostgpnienia:
:
Informacjedotyczqceprzebieguaukcjielektronicznej
w toku aukcjielektronicmeji jakie bpdEwarunki,na
Jakijest przewidziany
spos6bpostgpowania
jakichwykonawcybEd4moglilicytowai (minimalnewysoko6cipostqpief):
sprzgtuelektronicmego,
rozvtiqzafi specyfikacji
Informacjedotycz4cewykorrystywanego
techniczrychw zakresiepolqczeri:
Wymagania
dotycz4cerejestracjii identyfftacjiwykonawc6ww aukcjielektronicznej:
Informacjeo liczbieetap6waukcjielektroniczreji czasieich trwania:

Czastrwania:
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Cry wykonawcy,kt6rzynie zlozylinowychpostqpiei,zostan4zakwalifftowanido
naslQpnego
etapu:
Warunkizamknigciaaukcji elektronicznej:

w.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1)Kryteria ocenyofert:
IV.2.2)Kryteria
Kryteria

Znaczpnie

Cenaoferty

0,80

doSwiadczeniezawodowe os6b wyznaczonych do realizacji zam6wienia 0,20

procedury,o kt6rej mowaw art.24aa ust. I ustawyPzp(przetarg
1V.2,3)Zastosowanie
nieograniczony)
Tak
IV.3)Negocjacjez ogloszeniem,
dialog konkurencyjny,partnerstwoinnowacyjne
IV.3.1)Informacje na temat negocjacjiz ogloszeniem
Minimalnewymagania,kt6re muszqspeh ai wsrystkieoferty:

jest zastrzpknieprawado udzieleniazam6wieniana podstawieofert wstgpnych
Przewidziane
negocjacjiNie
bezprznprowadzenia
jest podzialnegocjacjina etapyw celuoganiczenialiczbyofert:Nie
Przewidziany
NaleZypodai informacjena tematetap6wnegocjacji(w tym liczbgetap6w):

Informacjedodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagaf zamawiajqcego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:

Informacja o wysokoScinagr6ddla wykonawc6w,kt6rzy podczasdialogu konkurencyjnego
pzedsta'i/ili rozwi4zania stanowi4ce podstawp do skladania ofefi, jeircli zamawiajqcy przewiduje
nagrody:
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postgpowanla:
WstEpnyharmonogram

Podzialdialoguna etapyw celu o ganicznnialiczby roavi4zari:Nie
NaleZypoda6informacjena tematetap6wdialogu:

Informacjedodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementyopisu przedmiotuzam6wieniadefiniuj4ceminimalnewymagania,k16rymmusz4
odpowiadai wsrystkie oferty :

Podziainegocjacjina etapyw celu ograniczeniuliczby ofert podlegajqcychnegocjacjompoprzez
zastosowaniekryteri6w oceny ofert wskazanychw specyfikacjiistotnych warunk6w
zam6wienia:
Nie
Informacjedodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczra
licytacjaelektroniczna:
na kt6rejbgdzieprowadzona
Adresstronyinternetowej,
w licytacji
na kt6rejjest dostgpnyopisprzedmiotuzam6wienia
Adresstronyinternetowej,
elektronicmej:
dotycz4cerejestracjii identyfikacjiwykonawc6ww licytacjielektroniczrej,
w tym
Wymagania
wymagania
technicmevz4dzehinformatyczrych:
postgpowania
w tym okre$lenie
minimalnychwysokodci
w toku licytacjielektronicznej,
Spos6b
post4pieri:
Informacjeo liczbieetap6wlicytacjielektronicznej
i czasieich trwania:
Czastrwania:

Wykonawcy,k16rrynie zlo2yli nowychpost4pie6,zostanqzakwalifrkowanido nastQpnego
etaou:
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Termin skladaniawniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w licytacji elektronicziej:
Data: godzina:
Term.inotwarcialicytacjielektronicznej:
Termin i warunki zamkniEcialicytacji elektronicmej:

Istotne dla stron postanowienia,kt6re zostan4wprowadzonedo treScizawieranejumowy w
sprawiezam6wieniapublicmego, albo og6lnewarunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymaganiadotyczqcezabezpieczenianale{tego wykonania umowy:

informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zniany postanowierizawartej umowy w stosunku do treSci oferty' na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale2y wskazai zakes, charaktermrian oraz warunki wprowadzeniazrnian:
1. Zmiany i uzupelnienianiniejszejumowy wymagaj4formy pisemnej,pod rygorem niewa2noSci.
2. Zamawiajqcyprzewiduje mozliwo6i dokonaniazmian postanowienniniejszejumowy w
nastEpujqcymzakesie oraz okreSlaszczeg6lowewarunki zmian: 1) Zmiany terrnin6w realizacji
umo*y, o kt6rych mowa $ 1 niniejszejvmory, zprzyczyn niezale2nychod Inwestora
dotycz4cych:a) przedtuzajqcegosig
Zastgpczegolub Zamawiaj4cego,w szczeg6lnoSci
postgpowaf przetargowychw na wylonienie wykonawcy dokumentacjiprojektowej i
wykonawcy rob6t budowlanych, a takZe.w pr4'padku uniewaZrieniaw/w postqpowaf i
konieczroSciich ponownegoprzeprowadzenia,b) przedluzaj4cegosip terminu uzyskania
uzgodnieri,postanowierii decyzji wydawanych przezorgany administracyjne,c) braku
wystarczaj4cychSrodk6wfinansowych. w takich pr4'padkach umowa zostanieprzedluZonao
czastrwania przeszkodyna uzasadnionyvtmiosekka2dejza Stron.W przypadkuprzedluzpnia
terminu realizacji umowy, Inwestorowi Zastgpczemunie przyslugujendEkszenie wynagrodzenia.
2) W prrypadku zrrnany:a) stawki podatku od towar6w i ustug,b) wysokoSciminimalnego
wynagrodzeniam pracg albo minimalnej stawki godzinowej,ustalonychna podstawieprzepis6w
ustawy z dnia 10 paidziemrka 2002 r. o minimalnym wynagrodzenit za ptacp, c) zasad
podleganiaubezpieczeniomspolecmym lub ubezpieczeniuzdrowotnemulub wysokoScistawki
skladki na ubezpieczeniespolecznelub zdrowotne je2eli mriany te bqd4 mialy wplyw na koszty
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W takim przrypadkuInwestorZastQpczy
wykonaniazam6wieniaprzezInw estoreZastQpczago.
wplywuzrnianna koszty
moze7]oiry6wnioseko zmiangwynagrodzenia,z wykazaniem
InwestorZastppczymbowilzqnyjest do
przezInwestoraZastqpczego.
wykonaniazam6wienia
sigdo wplywuznian na wysokod6
wszelkichinformacjiodnosz4cych
udneleniaZamawiaj4cemu
wynagrodzenia.ZamawiajEcyma prawo odm6wii waloryzacjiwynagrodzeniaInwestora
orazdokument6w
wymaganego
uzasadnienia
Zastppczego
do czasuprzedstawienia
przepis6wprawa- w6wczasznianie
potwierdzaj4cych
i4dania.3) Zmianyobowi4zuj4cych
powyzszaaniana.3. W
umowy,do kt6rychbqdziemialazastosowanie
ulegn4tepostanowienia
przypadkuzniany podwykonawc6w,
o kt6rejmowaw$ 7 ust.7 niniejszejumowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1)Spos6budostqpnianiainformacji o charakterzrpoufnym(eieli dotyczy):

poufnym
ochronieinformacjio charakterze
Srodkisluz4ce

do udzialuw postgpowaniu:
IV.6.2)Termin skladaniaofert lub wniosk6wo dopuszczenie
godzina:
10:00,
Data:2018-09-06,
Sk6cenieterminuskladaniawniosk6w,zewzglEdunapilnqpotrzebEudzieleniazam6wienia
przetargoganiczony,negocjacje
z ogloszeniem):
(przetargnieograniczony,
Nie
Wskazaipowody:

do udzialuw
ofertylub wnioskio dopuszczenie
Jgzyklubjgzyki,w jakich mog4byt sporz4dzane
postgpowaniu
> polski
terminuskladania
IV.6,3)Termin zvi4zaniaofert4: do: okresw dniach:30 (od ostatecmego
oferl)
IV,6.4)Przewidujesiguniewazrieniepostgpowaniao udzieleniezam6wienia,w prrypadku
nieprryzraniaSrodk6wpochodz4cych
z budietu Unii Europejskiejoraz niepodlegajqcych
zlvrotowiSrodk6wz pomocyudzielonejprzezparfistwaczlonkowskieEuropejskiego
Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA),kt6re mia$ byt prznmacmnena sfinansowanie
calo3cilub czeSci
zam6wienia:
Nie
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IV.6.5)Przrwiduje sig uniewainieniepostppowaniao udzieleniez:rm6wienia,jezeli sro<lki
sl"i.lce sfinansowaniuzamriwierina badania naukowelub prace rozwojowe,kt6re
zamawiaj4cy zamierzal przerttaczy(.na sfinansowaniecaloScilub czpscizrm6wienia, nie
msta$ mu przyzrane Nie
IV,6.6)lnformacj e dodatkowe:
1. ZamawiajqcyoSwiadcza,ze dane sluzbowepracownik6w Zamawiaj4cego(imig, nanvisko i nr
tel. sluZbowego)podanew niniejszejSpecyfrkacji,s4 przekazanew celu zapewnienianaleZytego
i starannegoprzeprowadzeniapostgpowaniaprzetargowego.2. Zamawiajqcyprznkazuje
Wykonawcy ,,Klauzulginformacyjn{'-

zalqcnrknr 11 wynikaj4ca z ar1.13 RODO dotyczqc4:

Wykonawcy bEd4cegoosob4fizycm4 plswsflz4c4jednoosobow4dzialalnoSigospodarcz4
pelnomocnikaWykonawcy bqd4cegoosob4fizycar4 cztonkaorganu zarz4dzajqcego
Wykonawcy,bgd4cegoosob4firyczn4 osoby fizycznej skierowanejdo przygotowaniai
przeprowadzeniapostepowaniao udzieleniezam6wieniapublicmego. 3. Wykonawca odnoSnie
do wykonaniaobowiqzkuinlormowaniaprzezWykonawcqw stosunkudo: osoby ltzycznej
skierowanejdo realizacji zam6wienia. podwykonawcy/podrniotutrzeciegobEd4cegoosoba
fizy czn4 podwykonawcy/podmiotutrzeciego bgd4cegoosob4fi zycm4 prowadz4c4
jednoosobow4d zialalno!;(,gospodarc{ pelnomocnikapodwykonawcy/ podmiotu trzeciego
bgd4cegoosob4fizycmq czlonka organuzav4dzajqcegopodwykonawcy/podmiotutrzeciego
bgd4cegoosob4firycm4 skladaoSwiadczeniewg wzoru stanowi4cegozal4cmik nr 10.

ZALACZNIKI - INFORMACJEDOTYCZACEOFERTCZESCIOWYCH
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