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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442436-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sulęcin: Roboty budowlane
2018/S 196-442436
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Sulęcin
ul. Lipowa 18
Sulęcin
69-200
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kluszczyk
Tel.: +48 957553601
E-mail: tomasz.kluszczyk@sulecin.pl
Faks: +48 957552122
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.sulecin.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.sulecin.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie” oraz „Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Sulęcin”
Numer referencyjny: JRP.271.2.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
Kontrakt 1 - „Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie"
W ramach rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową przewiduje się:
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
• budowę sieci kanalizacji deszczowej,
• renowację istniejącej kanalizacji ogólnospławnej i zmiana sposobu użytkowania na kanalizację deszczową,
• renowację istniejącej kanalizacji ogólnospławnej i zmiana sposobu użytkowania na kanalizację sanitarną.
Kontrakt 2 - „Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin”
Przedmiot Kontraktu 2 stanowi budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Kontraktu 1 został opisany w Tomie III.1 SIWZ, natomiast dla
Kontraku 2 w Tomie III.2 SIWZ. Zadania współfinasowane są ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, na
podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0183/16-00.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kontrakt 1 - „Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie”
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sulęcin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot Kontraktu 1 stanowi rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie.
W ramach rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową przewiduje się:
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
• budowę sieci kanalizacji deszczowej,
• renowację istniejącej kanalizacji ogólnospławnej i zmiana sposobu użytkowania na kanalizację deszczową,
• renowację istniejącej kanalizacji ogólnospławnej i zmiana sposobu użytkowania na kanalizację sanitarną.
Łączne długości budowanych sieci (5 030,0 m), w tym:
• Budowa kanalizacji sanitarnej:
Ø 300 mm PP - L = 45,0 m
Ø 200 PP - L = 567,5 m
Ø 160 PP - L = 49,5 m
Ø 300 kamionka - L = 23,5 m
Ø 200 kamionka - L = 515,5 m
Ø 150 kamionka - L = 34,0 m
• Budowa kanalizacji deszczowej:
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Ø 600 PP - L = 71,5 m
Ø 500 PP - L = 284,0 m
Ø 300 PP - L = 40,5 m
Ø 250 PP - L = 333,0 m
Ø 200 PP - L = 45,0 m
Ø 600 kamionka - L = 78,0 m
Ø 300 kamionka - L = 291,5 m
Ø 250 kamionka - L = 234,5 m
Ø 200 kamionka - L = 107,5 m
• Renowacja istniejących kanałów – kanalizacja sanitarna:
Ø 700 - L = 59,0 m
Ø 600 - L = 123,0 m
Ø 400 - L = 39,0 m
Ø 300 - L = 41,5 m
Ø 250 - L = 81,0 m
Ø 200 - L = 201,5 m
• Renowacja istniejących kanałów – kanalizacja deszczowa:
Ø 600 - L = 276,5 m
Ø 500 - L = 444,0 m
Ø 400 - L = 51,5 m
Ø 350 - L = 101,5m
Ø 300 - L = 728,5 m
Ø 250 - L = 7,5 m
Ø 200 - L = 71,5 m
• Budowa kanalizacji deszczowej do kanałów poddawanych renowacji:
Ø 600 PP - L = 1,5 m
Ø 200 PP - L = 53,0 m
• Wymiana kanalizacji deszczowej:
Ø 350 PP - L = 29,0 m
• Separator - 3 szt.
Budowa kanalizacji będzie prowadzona w wykopach otwartych umocnionych ściankami szczelnymi lub
rozporowymi z odwodnieniem przy pomocy igłofiltrów lub powierzchniowym. W przypadku szczególnie trudnych
uwarunkowań terenowych (dużej ilości infrastruktury podziemnej, bliskości budynków i jedni dróg) projektuje się
realizację inwestycji metodami bezwykopowymi (przeciski i przewierty) przy czym komory startowe i końcowe
będą umacniane ściankami szczelnymi i odwadnianie igłofiltrami. Studnie rewizyjne przewidziano wykonać jako
betonowe DN 1000 lub tworzywowe DN425 i DN600.
Przed wylotem ścieków opadowych i roztopowych do odbiornika zaprojektowano separator substancji stałych
i ropopochodnych o przepływie nominalnym ≥ 60 l/s i maksymalnym ≥ 600 l/s wykonany w postaci zbiornika
stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie.
Przyjęto metodę renowacji bezwykopowej z zastosowaniem rękawa filcowego nasączonego żywicami
epoksydowymi.
Uwaga: Kanał sanitarny Ø 160 – odgałęzienie do działki nr 264/4 w ul. E. Plater (odc.T.5-korek), przewidziany w
projekcie budowlanym i wykonawczym jest wyłączony z zakresu Kontraktu 1.
Cały zakres Kontraktu 1 został podzielony na 14 odcinków zgodnie z opisem w Wykazie Cen.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja (G) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o wartości do 50 % wartości
zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03-00-00-0183/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium wymagane w postępowaniu wynosi: 150 000,00 PLN.
Termin realizacji wynosi 18 miesięcy przy czym kontrakt 1 jest podzielony na XIV odcinków (roboty na odcinku
V oraz część robót Odcinka XIV należy rozpocząć nie wcześniej jak w terminie 6 miesięcy od daty podpisania
umowy, natomiast część robót z odcinków: IV,VI oraz XIV należy wykonać nie później niż w terminie 5 miesięcy
od podpisania Umowy)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kontrakt 2 - „Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin”
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sulęcin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot Kontraktu 2 stanowi budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin.
Łączne długości budowanych sieci (2 087,5 m), w tym:
• Budowa kanalizacji sanitarnej:
Ø 200 mm PP - L = 345,5 m
Ø 160 mm PP - L = 110,5 m
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• Renowacja istniejących kanałów sanitarnych:
Ø 200 mm - L = 1 555,0 m
• Budowa kanalizacji sanitarnej do kanałów poddawanych renowacji:
Ø 160 mm PP - L = 76,5 m
Budowa kanalizacji będzie prowadzona w wykopach otwartych umocnionych ściankami szczelnymi lub
rozporowymi z odwodnieniem przy pomocy igłofiltrów lub powierzchniowym. W przypadku szczególnie trudnych
uwarunkowań terenowych (dużej ilości infrastruktury podziemnej, bliskości budynków i jezdni dróg) projektuje
się realizację inwestycji metodami bezwykopowymi (przecisk) przy czym komory startowe i końcowe będą
umacniane ściankami szczelnymi i odwadnianie igłofiltrami. Studnie rewizyjne przewidziano wykonać jako
betonowe DN 1000 lub tworzywowe DN425.
Przyjęto metodę remontu (renowacji) bezwykopowej z zastosowaniem rękawa filcowego nasączonego żywicami
epoksydowymi.
Cały zakres Kontraktu 2 został podzielony na 4 odcinki zgodnie z opisem w Wykazie Cen.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja (G) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o wartości do 50 % wartości
zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03-00-00-0183/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium wymagane w postępowaniu wynosi: 50 000,00 PLN.
Termin realizacji wynosi 12 miesięcy przy czym kontrakt 2 jest podzielony na III Odcinki, przy czym Odcinek
I należy wykonać i uzyskać dla niniejszego Odcinka Świadectwo Przejęcia nie później niż jak w terminie 4
miesięcy od daty podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Postanowienia dla Kontraktu 1
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
Postanowienia dla Kontraktu 2
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Postanowienia dla Kontraktu 1
Za spełniającego niniejszy warunek Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w
imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):
a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub
posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć opłaconą
polisę/polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Postanowienia dla Kontraktu 2
Za spełniającego niniejszy warunek Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w
imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):
a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub
posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć opłaconą
polisę/polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Kontrakt 1
Za spełniającego niniejszy warunek uznany będzie Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę, której przedmiotem była budowa lub renowacja
sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o łącznej długości minimum 4 km, o łącznej wartości nie mniej niż 5
milionów złotych brutto.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na podstawie
Wykazu wykonanych we wskazanym okresie robót budowlanych, sporządzonego według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5.1 do IDW.
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia. Za spełniającego warunek uznany będzie Wykonawca, który wskaże do uczestnictwa w wykonaniu
niniejszego zamówienia następujące osoby:
• kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne;
minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie jako kierownik budowy na budowach sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej; uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń.
• kierownik robót branży drogowej – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie
wyższe techniczne; minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie jako kierownik budowy na budowach dróg; uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności drogowej, bez ograniczeń.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu na
podstawie wykazu osób wymienionych w pkt. 9.I.3) IDW, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik
nr 4.1 do IDW,
Kontrakt 2
Za spełniającego niniejszy warunek uznany będzie Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę, której przedmiotem była budowa lub renowacja
sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o łącznej długości minimum 2 km, o łącznej wartości nie mniej niż 2
miliony złotych brutto.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na podstawie
wykazu wykonanych we wskazanym okresie robót budowlanych, sporządzonego według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5.2 do niniejszej IDW.
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia.. Za spełniającego warunek uznany będzie Wykonawca, który wskaże do uczestnictwa w
wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby:
• kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne;
minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie jako kierownik budowy na budowach sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej; uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń.
• kierownik robót branży drogowej – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie
wyższe techniczne; minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie jako kierownik budowy na budowach dróg; uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności drogowej, bez ograniczeń.
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Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu na
podstawie wykazu osób wymienionych w pkt. 9.II.3) IDW, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik
nr 4.2 do IDW,
Pozostałe szczegóły dotyczące warunków w IDW w pkt 9.I oraz 9.II
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z art. 139 i 140 uPzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w Części II niniejszej SIWZ;
6) jest nieważna: a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 uPzp, b) w części wykraczającej poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
7) umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 146 ust. 2 pkt 1-2
ustawy Pzp.
Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym możliwości zmian postanowień umowy, zostały przedstawione w
Części II SIWZ. Umowa zostanie zawarta po wniesieniu zabezpieczeniu należytego wykonania

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Oferta musi zachować ważność do: 19/01/2019
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, pokój nr 38 (Sala Konferencyjna), POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Przed otwarciem
ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, natomiast podczas
otwarcia zamawiający podaje dane zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp. Komisja przetargowa obraduje w składzie, co
najmniej trzyosobowym podczas posiedzeń otwarcia ofert oraz ich badania i oceniania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamówienie stanowi część projektu pn: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z
modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” dofinansowanego w ramach
POIiŚ zgodnie z umową POIS.02.03.00-00-0183/16-00, składającego się z 5 kontraktów inwestycyjnych. Suma
wartości wszystkich kontraktów przekracza kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W postępowaniu zastosowana zostanie procedura odwrócona zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Dokumenty
wymagane na wezwanie podano w pkt 9.III.2 IDW.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18,69-200 Sulęcin, POLSKA,
tel. +48 95 755 36 01, faks +48 95 755 21 22, e-mail: umig@sulecin.pl ,
— inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulęcin jest spółka CORE Consulting Sp. z o.o., 60-830
Poznań, ul. Krasińskiego 16, POLSKA, e-mail: inspektor@sulecin.pl , tel. 600279188,
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w
Sulęcinie” oraz „Budowa i remont kan. sanit. w aglomeracji Sulęcin” nr JRP.271.2.2018 prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, — odbiorcami Pani/Pa nadanych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1579 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
— posiada Pani/Pan:
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•na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
•na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
•na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
•prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
— nie przysługuje Pani/Panu:
•w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
•prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
•na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują
środki ochrony prawnej określone Działem VI uPzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2018
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