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Ogłoszenie nr 590128-N-2018 z dnia 2018-07-lr7 r.

Miasto Piotrków Trybunalski:,,WYKO|{ANIE ANALIZY TECHNICZ|{O-

EKONOMICZNEJ MODERNIZACJI SYSTEMU CIEPŁOW|{ICZEGO,,

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - Usługi

Zamie sz cza n i e o gł o sz eniaz Z amie szczanie o b o wi ązko we

O głoszenie doĘczy : Zamowięnia publiczne go

Zamówienie doĘczy 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 organŁacyjnie jednostek, które

będą realŻowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podaó minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób na|eżącychdo jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz3OYo, osób zatrudnionych

przęzzakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyVpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, na|eĘ wymienić zamawtających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

otazpodac 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) |{AZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski, krajowy numer iden§fikacyjny

590648468, ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10 ,97-300 Piotrków Trybunalski, woj, łódzkie,

państwo Polska, tęI.447 327 ]96, e-mail zamowienia.publiczne@piotrkow.p1, faks

447 327 798.

Adres strony internetowej (URL) : www.bip.piotrkow.pl

Adres profilu nabywcy : www.bip.piotrkow.p1

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Qeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzanta

postępowania, w tym w .t,zypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawlającyml z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawlających

jest odpowiedzialny zaprzęprowadzente postępowania, czy i w jakim zaklęsie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamowienie

będzie udzielane przęzkażdego zzamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie

https:llbzp.uzp.gov.pllZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:90bdd4af-010b-4653-...2018-0]-l7
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udzie l one w imieniu i na r zecz pozo stałych zamawiaj ący ch) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony) pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.piotrkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak

www.bip.piotrkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Nie

OferĘ 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 spłsób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

https.llbzp.uzp.gov.pllZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:90bdd4af-010b-4653-... ż018-07-I7
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Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż K.Rudowskiego 10 97-300 piotrków

Trybunalski Punkt Informacyjny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony,pełny, bezpośrednitbezpłatny dostęp do tych narzędzimożnauzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu pyzez zamawiającego :,,WYKONANIE ANALIZY
TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ MODERNIZ ACJI SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO,,

Numer referencyj ny z SPZ.27 1 .28.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamowrcnie podzielone j est na części:

Nie

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można skladać 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:

https,,llbzp.uzp.gov.pllZP4O0Podgladopublikowanego.aspx?id:90bdd4af-010b-4653_...2018_07_17
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowaryjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu analtzy techniczno-ekonomicznej

modernizacji systemu ciepłowniczego w trzęch etapach. Etap I - Analizawstępna, zawl,ęra

analrtzę rynku ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim, jego możliwości rozwoju, oraz

przedstawia alternatywne działanta inwestycyjne wraz z rekomendacją jednego z wariantów

d7aZamawiającego. Etap II - Studium Wykonalności-dla wybranego wariantu realtzacjt

modernizacji wraz z modelem finansowym. Etap III - Raport z wyceny aktywów finansowych

ma na celu wycenę wszystkich aktywów systemu ciepłowniczego będącego własnością Miasta,

które mogą być przedmiotem aportu. Wykonawcaprzystąpi do realtzacji Etapu I Zakresu Prac

po zawarclu Umowy zZamawiającym. Zamawtający zleci Wykonawcy w formie pisemnej

rozpoczęcle prac w ramach kolejnych etapów Zakresu Prac. Czas rcalizacjt wszystkich Etapów

Zakresu Prac będzie wynikał zuzgodnionego i zaakceptowanego ptzęzZamawtającego

hamonogramurealizacji prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawafiy jest w

załącznlkunr 13 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79412000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71356200-C

791 1 1000-5

793II410-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa

https:llbzp.uzp.gov.pllZP40OPodgladOpublikowanego.aspx?id:90bdd4af-010b -4653-,,. 2OI8-07-]-7
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całkowita maksymalna wartość w całym olcresie obowiqzyv,ania umov,y ramowej lub

dynami czne go sy s te mu z akup ów)

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 wafunkow na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.I34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

umowa ramo\ł,a lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończeniaz 2018-12-3I

II.9) Informacj e dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZ|{YM. FII\ANSOWYM I TECH|{ICZNYM

ilI.l) WARUNKI aDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

III.I.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: 2. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej

zamawtający Llzna za spełniony jeśli wykonawca osiągnął obrót w wysokości co najmniej

500.000,00 zł brutto za ostatni rok obrotowy w obszarze objętym zamówieniem, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krotszy to za ten okres - wg załącznika nr 1 1

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

zamawtający uzna za spełniony jeśli wykonawca: a) wykonał należycie w okresie ostatnich

3 (trzech) |atprzed upływem terminu składania oferl, a jeżeli okres prowadzenia

https:llbzp.uzp.gov.pllZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id:90bdd4af'-010b -4653-,.. 2018-07-I7
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działalności jest krotszy - w tym okresie, minimum 2 usługi podobne do objętych

przedmiotem zamówienia, tj.: 1 usługę polegającą na wykonaniu studium

wykonalności lanaltzy kosztów i korzyści projektów inwesĘcyjnyclV dla projektu z zd<resu

budowy lub modernizacji systemu ciepłowniczego, którego wartość nie była niższaniż

20.000.000,00 zŁ brutto, oraz 7 usługę polegającą na wykonaniu studium

wykonalności lanaltzy kosztów i korzyści projektów inwes§cyjnych/ dla projektu z zakręsu

budowy lub modernizacji systemu ciepłowniczego lub innej dotyczącej infrastruktury

komunalnej o wartości minimum 20.000.000,00 zł brutto - wg załącznlka nr 4. b) załączy

dowody określające zńączy dowody określające czy usługi te zostały wykonane naleĘcte,

Dowodami, o których mowa, są referencj ebądż inne dokumenty wystawione przez

podmiot, narzecz którego usługi byĘ wykonywane, aw przypadku świadczeń okreso\^ych

lub ciągłych są wykonywane, a jeżelt z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądz inne

dokumenty potwierdzające ich na|eĄte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej

niZ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) dysponuje i skieruje do realizacji

zamówienia publicznego osoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w

szczególności: 1) minimumjednego specjalistę odpowiedzialnego zacześc finansową

opracowania posiadającego: wykształcęnte wższe ekonomiczne, doświadczenie zawodowe

w sektorze finansów (w szczególności w sporządzaniu i wyliczaniu ocen ekonomicznych

przedsięwzięć, obliczaniu wskaźników ekonomicznych i finansowych, przeprowadzania

analtz ekonomicznych, ocen ryzyka itp.) - doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w

opracowaniu, studium wykonalności lanalizy kosztów i korzyści projektow inwestycyjnycłV

dla minimum 2 (dwóch) projektów infrastrukturalnych o wartości każdego znichminimum

20.000.000,00 zł btutto, w tym 1 (ednego) z zakresu, budowy lub modernizacji systemu

ciepłowniczego.2) minimum dwóch specjalistów ds. systemów ciepłownictwa i energetyki,

z ktorych każdy posiada: wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe w

sektorze ciepłownictwa ltrb energetyki - doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w

przygotowaniu lub realizacjt co najmniej 2 (dwóch) projektów infrastrukturalnych zzah,resu

ciepłownictwa lub energetyki, w tym 1 (jednego) projektu o wartości minimum

20.000.000,00 zł brutto. 3) minimum jednego specjalistę posiadającego: uprawnienia do

projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, doświadczenie. w ciągu

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:90bdd4af-010b -4653-,,. 2018-07-17
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ostatnich 5 lat, w przygotowaniu w zakresie technicznym założęń i struktury (tj.

dokumentacj i technicznej lub analtzJ -y tec hnic znej /-ych lub rczwtązantal -ń

alternatywnego/-ych) dla 2 (dwóch) projektów infrastrukturalnych o wartości nakładów

inwestycyjnych co najmniej 20.000.000,00 zł brutto każdy, w tym 1 fiednego) zzakresu

ciepłownictwa. 4) minimum jednego specjalistę posiadającego: wymagane uprawnienia do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji turządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń doświadczenie, w ciągu ostatnich 5

lat, w przygotowaniu w zakresie technicznym założeń i struktury (tj. dokumentacji

technicznej lub analizl-y technicznej/-ych Iub rozwtązanta/-ń alternatywnego/-ych) dla 2

(dwóch) projektów infrastrukturalnych o wańości nakładów inwestycyjnych co najmniej

20.000.000,00 zł brutto każdy, w tym 1 fiednego) z zakresu ciepłownictwa. 5) minimum

jednym specjalistą ds. prawnych posiadającym: uprawnienia adwokata lub radcy prawnego,

3 - letnie doświadczenie w zakresie stosowania ustawy prawo energetyczne, doświadczenie

w przygotowaniu lub obsłudze inwestycji infrastrukturalnych. - wg załączntka nr 5. Przez

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie

uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo

budowlane lub odpowiadające im wazne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisow lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za

granicą,uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców warunek /warunki, dotyczącyle

zdolności technicznej lub zawodowej zawarĘle: w pkt 3a i 3b zostanie uznany przez

zamawtającęgo za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z

wykonawców składających ofeńę. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach

lub sytuacji innych podmiotów warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

zawaĘ,. w pkt 3a i 3b zostanie uznany przezzamawiającęgo za spełniony, jeżeli spełni go

samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca. W

odniesieniu do waruŃów dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji ktorych te zdolności są

Wymagane.

Zamawlalący wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

hĘs://bzp.uzp.gov.pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:90bdd4af-010b-4653-...2018-07-17
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

ptzy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu §ch osob: Tak

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 Zamawiapcy przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w afi. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczęnia określona w art. 24 ust.5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust,5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenta określona w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczęnia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczęnia określona w art. 24 ust.5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczęnta określona w ań. 24 ust.5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczęnia określona w art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEN SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZE1\|A,ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZI^ŁIJ W POSTĘPOWA|{IU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB DOKUMENTOW, SKŁADA|{YCH PRZF,Z

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZPz

3.ZamawiĄący wezwie wykonawcę, którego oferta zostałanajwyżej oceniona do złożenta

w Wznaczonym terminie (nie krótszym niz 5 dni), następujących dokumentów i

oświadczeń w celu potwierdzenia wstępnego oświad częn:ra, ze wykonawca nie podlega

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id:90bdd4af-010b-4653-... 20I8-07 -I7



Strona 10 z 30

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) Aktualnej informacji z

KrajowegoRejestruKarnegowzakresieokreślonymwart.24ust.l pkt 13, 14i2I ustawy

oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez

zamawtającego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. wystawionej nie wcześniej niZ 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziŃu

w postępowaniu, 2) Aktualnego zaśwtadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, że wykonawca nie za|egaz opłacantem podatkow, wystawionego nie

wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj ącego, że

wykonawcazawatł porozumienie z właści.ry* organem podatkowym w sprawie spłat tych

należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenię lub rozłożenie na raĘ za|egłych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzjt właściwego organu na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 8 ustawy, 3) Aktualnego zaświadczenta właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpteczeń Aktualnego zaświadczeniawłaściwej jednostki organtzacyjnej Zakładu

LJb ezpte czeń Społeczny ch lub Kasy Ro lni cze go Ub ezpieczeni a Społec zne go albo inne go

dokumentu potwierdzającego, źe wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na

lbezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zarllarł

porozumienie z właścivrrym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskńprzewidziane prawem

zwolnienie, odroczenięlub rozłożenie na raty za|egłych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzjt właściwego organu na podstawie ań. 24 ust.5 pkt 8 ustawy, 4)

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeże|i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

1 ustawy, 5) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

lokalnych na podstawie art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy - wg załącznika nr 6, 6) Oświadczenia

wykonawcy o braku orzeczęnlawobec niego §tułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art.24 ust. 1 pkt 22 ustawy - *, 
,

załącznlkanr 7,7) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
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skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie

określonym przęz zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 l 6 oraz ustawy - wg

zńącznlka nr 8, 8) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej

decyzjl administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikającychzprzepisów prawa pracy,

prawa ochrony środowiska lub przepisow o zabezpieczeniu społecznym w zakresie

określonym przez zamawiającego na podstawie art, 24 ust. 5 pkt 7 ustawy - wg zńącznika

nr 9, 9) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu zuiszczaniem podatków, opłat lub

składek na ubezpieczęnia społeczne lub zdrowotne albo na podstawie art. 24 ust.1 pkt 15

ustawy - wg zńącznlka nr 10 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówtenie przez

wykonawców zaden z Wykonawców nie moźe podlegać wykluczeniu z powodu

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp, W

przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów -
podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca, nie może podlegać wykluczenlu z

powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. I pkt 12-22 i ust, 5 ustawy

Pzp. 4. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO doĘczący danych

o sobowych zaw arĘ ch w zło żony ch ofertach. dokumentach potwierd zĄ ący ch oko l iczno śc i

wskazane w art. 25 ust. I - w szczęgólności wykonawcy będącego osobą ftzyczną,

wykonawcy będącego osobą ftzyczną, prowadzącąjednoosobowądziałalność gospodarczą,

pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w

pełnomocnictwie), c złonka organu zar ządzĄ ące g o wykonawcy, będąc e go o s obą ftzy czną

(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kutiętnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz.IJEL II9 z

04.05.2016, str. 1), dalej RODO", informuję, ze: Administratorem Pani/Pana danych

osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą przy Pasażu Karola

Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44]32 77 0I,

adres e-mail e.urzad@piotrkow.p1 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Anna Pełka, adres e-mail: a.pelka@piotrkow.pl
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebędą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwlązanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana

dane osobowe są przetwatzane w szczególności w celu: dokonania oceny oferty pod

względem spełnienia warunków udziŃu w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, udzielenia zamówienia publicznego i rea|tzacji umowy, w szczególności

wykonywania czynności określonych w opisie przedmiotu zamówieniaprzez osoby

zatrudnionę przęz wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacjl zamówlenla,

jeżell wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.

22 § I ustawy z dnia26 częrwca 1974 t. - Kodeks pracy (Dz. U. zż0I4 T. poz. I50ż, z

pożn. zm.),przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, przechowywania danych

dla celów kontrolnych (zapewnieniarozliczalności, tj. wykazania spełnieniaprzezUrząd

Miasta Piotrkowa Trybunal skie g o obowi ązków wynikaj ący ch z pr zeptsów prawa).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z aft.97 ust. 1 ustarły Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakończęnia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeże|t czas

trwania umowy przehacza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania

umowy. W przypadku zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dane osobowe zawarte w dokumentacji

postępowania/umowie przechowywane będą w terminach określonych w zasadach

zawartychw szczegolności w wytycznych, umowach o dofinansowanie. Odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumęntacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnta29 stycznta

ż004 t. - ustawy Pzp. W szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być

podmioty: Krajowa Izba Odwoławcza, Prezes Urzędu Zamowtęń Publicznych, sądy

administracyjne, sądy powszechne, instytucj e zarządzalące /pośredniczące w zarządzaniul

plogramami współfinansującymi wydatki wynikające zrca|lzacjl umowy o udzielenie

zamówienia publicznego ze środków unijnych, krajowych lub innych, współpracujące z

Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i świadczące na jego rzeczusługt z

następujących kategorii: prawne, informa§czne,pocztowe i kurierskie, usługi archiwizacji i

niszczęnia dokumentacji, wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Obowiązek podania

przęz Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym zudziałęmw postępowaniu
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o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych

wYnikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych d,ecyzjenie będą

Podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RoDo. W związku z

Przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: na podstawie art. 15

RODO Prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących; na podstawie art. 16

RODO Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie ar1. 18 RoDo

Prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwatzania danych osobowych z

zastrzeŻeniem przypadków, o których mowa w aft. 18 ust. 2 RODO ; prawo do wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPantlpan, że

Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo; Nie

PrzYsługuje Pani/Panu: w związku z art. I7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia

danYch osobowych, prawo do przenoszenia d,anych osobowych, o którym mowa w afi,.20

RODO, na Podstawte art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowYch, gdYŻ Podstawą prawną ptzetwatzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6

ust. 1 lit. c RODO. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki

ftzYcznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich

PrzYPadkowYm cZY umYŚlnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,nieuprawnionym

ujawnieniem, wYkorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowią zującymi

PrzePisami. 5. WYkonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5, Przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

PrzYnaleŻnoŚci do tej samej grupy kapitałowej - wzoT oświadczenia stanowi zŃącznik nr 3,

o której mowa w art. 24 ust t pkt23. Wraz ze złożęnięmoświadczenia, wykonawca moze

PrzedstawiĆ dowodY, że Powiązania z innym wykonawcą nie prowa dzą do zakłócenia
konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Zgodnie z art.22d,ust. 2 pzp

zamawiającY moze, na każdym etapie postępowaniauznać,że wykonawca nie posiada

WYmaganYch zdolnoŚci, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w
inne Przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny łłpływ na realizację
zamówienia.7 . W PrzYPadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce

zamieszkaniaPozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których
mowa: 1) w Pkt 3 ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przezwłaściwy organ sądowy

lub administracYjnY kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
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miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

okreŚlonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 izl oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy - dokument musi

wYstawiony nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofeń w

PostęPowaniu o udzielęnie zamówienia publicznego, 2) w pkt 3 ppkt 2-4 składadokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub mie.jsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednto, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zalxlarłporozumienie z

właŚciwym organem w sprawie spłat Ęch nalezności wraz zewentualnymi odsetkami lub

grzYwnaml, w szczególnoŚci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozŁoŻenie narŃy zalegĘchpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właŚciwego organu - dokument musi wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed,

uPłYwem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, b.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument musi wystawiony nie

wczeŚniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie

wYdaje się dokumentów wystawianych w kraju poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,

w którYm wYkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zastępuje się je dokumentem

zawterającYm odPowiednio oświadczenie wykonawcy, zęwskazaniem osoby albo osób

uPrawnionYch do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotYczYc, złoŻone Przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospo darczego właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamięszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem
ww, terminów wskazanych w ppkt a i b. S. Wykonawca nie jest obowiązany d,o złożenia
oŚwiadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.

1 Pkt 1 i 3, jeŻell zamawialący posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

wYkonawcY lub moŻe je uzyskaĆ zapomocąbezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególnoŚci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatYzacji działalnoŚci podmiotów realizujących zadaniapubliczne. 1) W przypadku
wskazania PrzezwYkonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
pkt 3 i 6, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogÓlnodostęPnYch ibezPłatnychbaz danych, zamawiający pobiera samodzieln ie z tychbaz
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danych wskazane przęzwykonawcę oświadczęnia lub dokumenty. 2) W przypadku

wskazania przęz wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 6,

które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczegolności oświadczeń lub

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy,

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w aft. 25 ust. 1 pkt 1 i 3

ustawy Pzp,korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

ilI.s) WYKAZ OŚWIADCZBŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PF(ZF]Z

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

ru.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNKow IJDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:

3.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostałanajv,ryżej oceniona d,o złożenia

w ]u{znaczonym terminie (nie krótszymniż 5 dni), następujących dokumentów i

oŚwiadczeń w celu potwierdzenia wstępnego oświad częnla, ze wykonawca nie podlega

wYkluczeniu otaz spełnia warunki udziałuw postępowaniu 10) Wykazu usług

Potwierdzającego wykonanie co najmniej: wykonał naleĄcie w okręsie ostatnich 3 (trzech)

latPrzed uPłYwem tęrminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszY - w tYm okresie, minimum 2 usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia,

tj.: 1 usługę Polegającą na wykonaniu studium wykonalności /analizy kosźów i korzyści

Projektów inwestycyjnych/ dla projektu z zakresubudowy lub modernizacji systemu

ciePłowniczego, którego wartośó nie była niższaniż 20.000.000,00 zł brutto, oraz I usługę

Polegającą na wykonaniu studium wykonalności lanalizy kosztów i korzyści projektów

inwestYcYjnYcW dla Projektuz zal<ręsubudowy lub modernizacji systemu ciepłown iczego
lub innej dotyczącej infrastruktury komunalnej o wartości minimum 20.000.000 ,00 złbrutto

-wgzŃącznikaw 4,11) Dowodów określającychczy te usługi zostńy wykonane

nalezYcie, Dowodami, o których mowa, są referencj ebądźinne dokumenty wystawione

PrzęZPodmiot, narzęczktórego usługi były wykonywane, aw ptzypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektYwnYm charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oŚwiadczenie wYkonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wYkonYwanYch referencj ebądŻinne dokumenty potwierdzająceich nalezyte wykonywanie
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PowinnY bYĆ wYdane nie wczeŚniej niZ 3 miesiące przed,upływem terminu składania ofert.

12) WYkaz osób, którymi dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego -
osobY niezbędne do wYkonania zamowienia publicznego, w szczegolności: a) minimum
jednego sPecjalistę odPowiedzialnego za częśc finansową opracowania posiadającego:

wYksŹałcenie v,ryższe ekonomiczne, doświadczenie zawodowe w sektorze finansów (w

szczegÓlnoŚci w sPorządzaniu i wyliczaniu ocen ekonomicznych przedsięwzięć, obliczaniu

wskaŹników ekonomi czny ch i fi nansowych, przepro w adzania analtz ekonomi c znych, o cen

rYzYka itP.) - doŚwiadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w oplacowaniu, studium

wYkonalnoŚcl lanaltzy kosźów i korzyści projektów inwes§cyjnycW dlaminimum 2

(dwóch) projektów infrastrukturalnych o wartości kazdego z nichminimum 20.000.000,00

złbrutto, W tYm 1 fiednego) zzal<ręsubudowy lub modernizacji systemu ciepłowniczego.

b) minimum dwóch sPecjalistów ds. systemów ciepłownictwa i energetyki, zktorychkażdy
posiada: wyksźałcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe w sektorze

ciePłownictwa lub energetyki - doświadczenie w ciągu ostatnich 5 latw przygotowaniu lub
realizacjt co najmniej 2 (dwóch) projektów infrastrukturalnych z zah,resuciepłownictwa lub

energetYki, W tYm 1 fiednego) projektu o wartości minimum 20.000.000 ,00 złbrutto. c)

minimum jednego sPecjalistę posiadającego: uprawnienia do projektowania w specjalności

konstrukcYjno - budowlanej, doświadczenie, w ciągu ostatnich 5 lat, w przygotowaniu w
zakresie technicznym założeńi struktury (tj. dokumentacji technicznej lub ana|izl-y

technicznej/-Ych lub rozwiązanial-ń alternatywnego/-ych) dla 2 (dwóch) projektów

infrastrukturalnych o wartoŚci nakładów inwestycyjnych co najmniej 20.000.000,00 zł
brutto kaŻdY, w tYm 1 fiednego) zzakresuciepłownictwa. d) minimum jednego specjalistę

Posiadającego: WYmagane uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instal acji t urządzeń elektry cznychi elektroene rgetycznych bez ograniczeń
doŚwiadczenie, w ciągu ostatnich 5 lat, w przygotowaniu w zakresie techniczny m założęńi
struktury (tj. dokumentacji technicznej lub analizl-y techniczn ejl-ychlub rczwiązania]-ń
alternatYwnego/-Ych) dla 2 (dwóch) projektów infrastrukturalnych o wartości nakładów
inwestYcYjnYch co najmniej 20.000,000 ,00 złbrutto każdy,w tym 1 fiednego) zzakresu
ciePłownictwa. e) minimum jednym specjalistą ds. prawnych posiadającym: uprawnienia
adwokata lub radcY Prawnego, 3 - letnie doświadczenie w zakresie stosowania ustawy

Prawo energetYczne doŚwiadczenlę w przygotowaniu lub obsłudze inwestycji

infrastrukturalnYch. _ wgzałącznikanr 5. 13) Oświadczenie wykonawcy o osiągniętym
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obrocie w wysokoŚci co najmniej 500.000.00 zł brutto za ostatni rok obrotowy w obszarze

objętYm zamówieniem, a jeżeli okres prowadzentadziałalności jest krotszy to zaten okres -
wg załącznika nr 1 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówtenie przez

wykonawcow żadenz wykonawców nie moze podlegać wykluczeniu z powodu

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.l pkt 12-23 i ust. 5 ustawy pzp. W

PrzYPadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów -
Podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca, nie może podlegać wykluc zeniu z

Powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. I pkt 12-22 i ust. 5 ustawy

PzP.4. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu l3 RODO d,otyczący danych

osobowYch zawarĘchw złożonych ofertach, dokumentach potwierdzającychokoliczności

wskazane w art. 25 ust. I - w szczęgólności wykonawcy będącego osobą ftzyczną,

wYkonawcY będącego osobą ftzyczną, ptowadzącą jednoosob ową dziaŁalność gospo darczą,

Pełnomocnika wYkonawcy będącego osobą ftzyczną(np. dane osobowe zamleszczone w

Pełnomocnictwie), człorlkaorganu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą ftzyczną

(nP. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do

PrzYgotowania i Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (IJE) 20161679

z dnia 27 kwtetnia 2016 r . w sprawie ochrony osob ftzy cznych w związku z przetwarzaniem

danYch osobowYch i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dYrektYwY 95l46lWF, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.lJrz.IJE L 1I9 z
04,05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: Administratoręm Pani/Pana danych

osobowYch jest PrezYdent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zsiedzibą ptzy pasażu Karola
Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44732 ]] OI,
adres e-ma1l e.urzad@piotrkow.p1 Inspektorem Ochrony Danych osobowych w |J rzędzie
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Anna Pełka, adres e-matl: a.pelka@piotrkow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDO w celu
związanYmzntniejszYm postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. pani/pana

dane osobowe Są Przetwarzane w szczęgólności w celu: dokonania oceny oferty pod

względem sPełnienia waruŃów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Publicznego, udzielenia zamówienia publicznego i realizacjiumowy, w szczególności

wYkonYwania czYnnoŚci określonych w opisie przedmiotu zamówieni aprzezosoby
zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
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wYkonującYch wskazanę przez zamawiającego czynności w zakresie realizacjizamówienia,
jeŻeli wYkonanie Ęch czYnności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.

22 § 1ustawy z dnia26 częrwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.łJ. z2014 r. poz. 1502, z

PoŹn, zm.),PrzechowYwania danych dla celów archiwizacyjnych, przechowywania danych

dla celów kontrolnYch (zapewni enia rozliczalności, tj . wykazania spełnien ta przez IJrząd

Miasta piotrkowa Trybunal skiego obowi ązków wynikaj ący ch z przepisów prawa).

PanilPana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. i ustawy pzp, ptzez

okres 4 lat od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas

trwania umowY Przehacza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czastrwania

umowY. W PrzYPadku zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków

Po chodząc Y ch z budzetu Unii Europej skiej dane o sobowe zaw allre w dokumentacj i

PostęPowania/umowie przechowywane będą w terminach określonych w zasadach

zawatiychw szczególności w wytycznych, umowach o dofinansowanie. odbiorcami
Pani/Pana danYch osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja PostęPowania w oparciu o art. 8 oraz ań.96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia
2004 r, - ustawY PzP. W szczegolności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być

PodmiotY : Kraj owa Izba Odwo ław cza, Preze s Urzędu Zamow tęńpubl icznych, sądy
administracYjne, sądY Powszechne, instytucj e zarządzające /pośred niczące w zarządzaniul

Programami wsPÓłfinansującYmi wydatki wynikające zrealizacjiumowy o udzielenie
zamówienia Publicznego ze środków unijnych, krajowych lub innych, współpra cujące z
urzędem Miasta piotrkowa Trybunalskiego i świadczące na jego rzecz usługi z
następujących kategorii: prawne, informa§c zne, pocńowe i kurierskie, usługi archiwizacji i
niszczenia dokumentacj i, wykonawcy biorący udziń w po stępowaniu. obowiązek podani a

PrZeZPaniąlPana danYch osobowych bezpośrednio Pani/Pan a dotyczących jest wymogiem
ustawowYm okreŚlonYm w Przepisach ustawy Pzp, związanym zudziałemw postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych
wYnikają z ustawY PzP. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzjenie będą
podejmowane W sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RoDo. W związku z
Przetwatzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/panu: na podstawie ar1. 15

RODO Pfawo dostęPu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących; na podstawie art. 16

RODO Prawo do sProstowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie art. 18 RoDo
Prawo Żądania od administratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z
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zastrzężentem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; prawo do wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPanilPan, że

Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie

PrzYsługuje Pani/Panu: w zwtązku z art, lJ ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia

danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w aft.20

RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwatzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6

ust. 1 lit. c RODO. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki

ftzycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich

PrzYPadkowym cZł umyŚlnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,nieuprawnionym

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

PrzePisami. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w

art. 86 ust. 5, przekazuje zamawtającemu oświadczęnie o przynależności lub braku

PrzYnależnoŚci do tej samej grupy kapitałowej -wzór oświadczenia stanowi załączniknr 3,

o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadc zenia, wykonawc a może

Przedstawió dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowa dzą do zakłocenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienta. 6. Zgodnie z art.22dust. 2 pzp

zamawtającY moze, na każdym etapie postępowaniauznać,że wykonawca nie posiada

WYmaganYch zdolnoŚci, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w
inne Przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy moze mieć negatywny wpływ narealizację

zamówienia. 7. w przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce

zamlęszkania P o za terytorium Rzeczypo spolitej Pol ski ej zamiast dokumentów, o których

mowa: 1) w Pkt 3 ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przezwłaściwy organ sądowy

lub administracYjnY kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkanra lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

okreŚlonYm w ań. 24 ust.1 pkt 13, 14 i2l oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy * dokument musi

wYstawionY nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed,upływem tetminu składania ofert w

PostęPowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,2) w pkt 3 ppkt 2-4 składadokument

lub dokumentY wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, Potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zaleg a z opłacaniem podatków, opłat,

składek na ubezPieczenie społeczne lub zdrowotne albo żę zawarłporozumienie z
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właŚciwYm organem w sprawie spłat tych nalezności wraz zewentualnymi odsetkami lub

grzYwnami , w szczególnoŚci uzyskał ptzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie naraty zalegĘchpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania d,ecyzji

właŚciwego oTganu - dokument musi wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed,

uPłYwem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, b.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument musi wystawiony nie

wczeŚniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamięszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie

wYdaje się dokumentów wystawianych w kraju poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,

w którYm wYkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. zastępuje się je dokumentem

zawterającYm odPowiednio oświadczenie wykonawcy, zewskazaniem osoby albo osób

uPrawnionYch do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby. której dokument miał

dotYczYc, złoŻone Przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospo darczego właściwym ze wzg|ęduna siedzibę

lub miejsce zamtęszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem

ww. terminów wskazanych w ppkt a i b. 8. Wykonawca nie jest obowiązany d,o złożenia
oŚwiadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.

1 Pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty do§czące tego

wYkonawcY lub moŻe je uzyskaĆ za pomocąbezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególnoŚci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatYzacjt dziaŁa\ności podmiotów realizujący ch zadantapubliczne. l ) W przypadku

wskazania PtzęZwykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
pkt 3 i 6, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogólnodostęPnYch ibezpłatnychbazdanych, zamawiĄący pobiera samodzieln ie ztychbaz
danych wskazane p.zęzwykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) w przypadku

wskazania PrZeZ wYkonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 6,

które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub

dokumentów przechowywanych przez zamawiĄącego zgodn ie z art.97 ust. 1 ustawy,

ZamawlaJącY w celu Potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawY PzP, korzYsta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKC.II:
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III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LuB DoKuMENToW SKŁADA|{ycH pRzuz
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) oPIs

ry. 1. 1 ) Tryb udzielenia zam ówienia : P rzetar g nieo graniczony

IV .t.2) Zamaw iający żąda wniesienia wadium :

Tak

Informacja na temat wadium

W niniejszym postępowaniu zamawiający żąd,awniesienia wadium. 1. Wykonawca

zobowiązanv jest do wniesienia wadium: do dnia 26lipca2)Ihr. do godz. 9:00 w
wYsokoŚci 5.000,00 złoĘch.2. Wadium moze być wniesione w następujących formach: a)

pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A.
KONTO DEPOZYTOW: 58 1560 0013 2323 14041000 0003 Na poleceniu przelewu

naleĘ zamieŚciĆ adnotacj ę : Wadium - ptzetargnieograniczony na:,,WyK9NANIE
ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ MODERN IZ ACJI S YSTEMU
CIEPŁOWNICZEGO" - znak SPZ.27 I .28.20 18. b) poręczeniach bankowych lub

Poręczeniach sPÓłdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ztym że potęczenie kasy
jest zawsze Poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach

ubezPieczeniowYch, e) Poręczeniach udzięlanych ptzęzpodmioty, o których mowa w art. 6b
ust, 5 Pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 27 5) o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed,upływem

terminu składania ofeń, przy czymwniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego zamawiający będzie uważałza wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank

ProwadzącY rachunek Zaft|<łwlajĄcego potwi erdzi,że środki zostŃy zaksięgowane na koncie
zamawnjącego Przed uPĘwem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji

naleĘ Przekazac za pokwitowaniem do Referatu Zamowieńpublicznych w Urzędzie
Miasta, do Pokoju nr 377 przed,terminem składania ofert, a do oferty załączyckserokopię.

5, Oferta wYkonawcY, który nie wniesie wadium w Wznaczonym terminie lub zostanie
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wniesione w sPosób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b. 6.

Terminowe wniesienie wadium (w każdej z d,opuszczonych form jego wniesienia)

zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych

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

DoPuszcza się złoŻenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączeniado ofert

katalogów elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia ofer§ wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

ZŁoŻęnię ofertY wariantowej dopuszczasię tylko z jednoczes nym złożeniem ofbrty
zasadniczej:

IV,1,6) PrzewidYwana liczba wykonawc ówrktórzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu

(Przetarg ograniczonY, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyine)

Liczba wykonawców

Przewidywana minima lna liczbawykonawców

Maksymaln a Liczb a wykonawc ów

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

Umowa ramowa będzie zawarta;

czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

p rzewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

z amowienie obej muj e ustanowi enie dynami c zne go sy stemu zakupów :

Nie

Adres stronY internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowY ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złozenie ofert

w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się Pobranie ze złożonych katalogów elektronicznychinformacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest Przeprowadzenie aukcji elektronicz nej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podaó adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Nalery wskazaĆ elemenĘ, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
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NależY PodaĆ, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doty cząc e przebie gu aukcj i e lektronicznej :

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, rozwiązańtspecyfikacji

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, ktorzy nie złożylinowych postąpień, zostanązakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

Iv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria znaczenie

3ena 50,00

Jodatkowe doświadczenie specjalistóu 10,00

IV,2,3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.l ustawy pzp (przetary
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 ofer§:

Przewtdziane jest zasttzężęnle plawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

b ez pr zepr ow adzenia ne go cj acj i
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Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofeń:

l,{alezy 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

Przedstawilt rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby 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 :

Podztał negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

PoPtZeZ zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamowienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacj a 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

wyma g ani a te chni c zne ur ządzeń info rmaty c zny ch:

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 nte złożyli nowych postąpień, zostanązakwalifikowani 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:

Istotne dla stron Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sPrawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

wymagani a doty czące zabezpieczenta naleĘtego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

N.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowi eń zawartej umowy w stosunku do treści ofer§,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NalezY wskazaĆ zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

ZamawiającY doPuszczamożltwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania

zamówieni a w PrZYPadku: 1 . Konieczności wprow adzenia zmianw harmonogramie realizacj i

Przedmiotu UmowY, w tYm Przedłużenia terminu wykonania poszczególnych zadań, o których

mowa w § 15 jak i całoŚci Prac spowodowanych obiektywnymi czynnikami zewnętrznymi nie
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wYnikającymi zprzyczynleżącychpo stronie Wykonawcy (np. v,ydłużającymi się terminami

uzgadniania opracowanej dokument acji przez Zamawiającego, wystąpienia opóźnienia w

wYdawaniu pIzez inne organy i/lub instytucje uwag, opinii, wniosków, spostrzeżeń itp. do

oPracowanej dokumentacji), bez dodatkowego wynagrodzenia. Konie czność wykonania prac

dodatkowych - o liczbę dni niezbędnych do wykonania zamówienia dodatkow ego, realizacja

którego warunkuje prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego. 2. Zmianpowszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ narealizację przedmiotu

UmowY. 3. Zamawiający może dokonać zmiany zakresu prac w poszczegolnych etapach, w

sPosób który nie zmieni zakresu umowy, jeżelijest to niezbędne dla prawidłowego

wYkonYwania przedmiotu zamówi e nia b ęz zmiany terminu i wynagro d zenia.

Iv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) SPosób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jezeli doĘczy);

4. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO doĘczący danych osobowych

zawaĘchw złożonYch ofertach, dokumentach potwierdzającychokoliczności wskazane w art.

25 ust. I - w szczególności wykonawcy będącego osobą ftzyczną,wykonawcy będącego osobą

ftzYczną, Prowadzącą jednoosobową działalnośc gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy

będącego osobą fizyczną (np. dane osobowę zamieszczone w pełnomocnictwie), członka

organu zarządzającego wYkonawcy, będącego osobą fizyczną(np. dane osobowe zamteszczonę

w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprow adzenta

PostęPowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z aft, 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony
osób flzYcznYch w związku zptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

PrzePĘwu takich danYch oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporząd,zenie o

ochronie danYch) (Dz.lJrz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej .,RoDo,,, infotmuję, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta piotrkowa

Trybunalsktego z siedzibą przy PasażLr Karola Rudowskiego 10, w piotrkowie Trybunalskim
(kod PocztowY: 97-300), tel.: 44732 77 0l, adres e-mail: e.urzad,@piotrkow.pl Inspektorem

OchronY DanYch Osobowych w lJrzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Anna pełka,

adres e-mail: a.Pelka@Piotrkow.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebędą na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanymznintejszym postępowaniem o udzielenie

zamówienia Publicznego. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu:
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dokonania ocenY ofeĄ pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia Publicznego, udziele nia zamowienia publicznego i realizacjiumowy, w
szczegÓ|noŚci wYkonYwania czynności określonych w opisie przedmiotu zamówieni a przęz

osobY zatrudnionę Przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

wYkonującYch wskazane PrZęz zamawiającego czynności w zakresie realizacjizamówienia,
jeŻeli wYkonanie tYch czynnoŚci polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §

1 ustawY z dnia26 czerwca 1974 r, - Kodeks ptacy (Dz. tJ. z 2014 r. poz. 7502, z późn. zm,),

przechowywania danych dla celów archiwizacvjnych, przechowywania danych dla celów
kontrolnYch (zaPewni ęnia rozliczalności, tj. vrrykazania spełnien la przezlJrząd,Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego obowi ązkow wynikający ch zprzepisów prawa). pani/pana danę

osobowe będą Przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przezokres 4 lat od dnia
zakończenia PostęPowania o udzielenie zamówieni a, a jeżeltczas trwania umowy przekracza 4
lata, okres Przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy. W przypadku zamówień
wsPÓłfinansowanYch lub finansowanych ze środków pochodząc ych zbudzetu Unii
EuroPejskiej dane osobowe zawartę w dokumentacji postępowania/umowie przechowywane
będą w terminach okreŚlonych w zasada ch zawartych w szczególności w wytycznych,
umowach o dofinansowanie. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub

PodmiotY, którYm udostęPniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art,8 oruz
art, 96 ust, 3 ustawY z dnia 29 stycznia 2004 r. - ustawy Pzp. W szczegolności odbiorcami
Pani/Pana danYch osobowYch mogą być podmioty: Krajow alzbaodwoławc za, prezesUrzędu

zamowięń pub licznych, sądy admini stracyj ne, sądy powszechne, instytucj e

zarządzające /PoŚredniczącę w zarządzaniu/ programami współfinansującymi wydatki
wYnikające zrealizacjiumowy o udzielenie zamówienia publicznego ze środków unijnych,
krajowYch lub innYch, współpracujące zUrzędem Miasta piotrkowa Trybunalskiego i
Świadczące na jego rzeczusługi z następujących kategorii: plawne, informatyczne, pocztowe i
kurierskie, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, wykonawcy biorą cy udział w
PostęPowaniu, Obowiązek podania przezPani{Panadanych osobowych bezpośrednio
PanilPana dotYczącYch jest wvmogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp,

ZwląZanYmzudziałęmw PostęPowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje
niePodania okreŚlonYch danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do pani/pana danych
osobowYch decYzje nie będą Podejmowane w sposób zautoma§zowany, stosowanie do art,22
RODO, W związku zPrzetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje pani/panu: na
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Podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na

Podstawie art. 76 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie

ań. 18 RODO prawo żądaniaod administratora ograniczentaprzetwatzaniadanych osobowych

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; prawo do wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwatzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje

Pani/Panu: w z,wiązku z aft. 77 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.2I RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż

podstawą prawną przetwatzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszęlkie środki flzycznej,technicznej i
organizacYjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym

zniszczeniem,Przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

D ata: 20 7 8-07 -26, godzina: 09 :00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względuna pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieogranicz ony, przetarg ograniczony, negocj acje zogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

JęzYk lub jęzYki, w jakich mogą byó sporządzane oferly lub wnioski o dopuszczenie do udzińu
w postępowaniu

> polski

IV,6,3) Termin nłiązania 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 zbudżetaUnii Europejskiej oraz
niePodlegającYch zwrotowi środków z pomocy udzielonej przezpaństwa członkowskie

EuroPejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ być przeznaczone
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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 zamierzałprzeznaczyćna sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

ZAŁACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEŚCIOWYCH
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