
GM|NA MOCHOWO
Mochowo, ul. Sierpecka 2

Og - 21Ą Mochowo
(3)

Znak sprawy : RGK.27 1.24.2020

Mochowo, dnia 30.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe
posĘpowanie prowadzone w oparciu o ReguJamin udzielenia zamówień publicznych o wartości

nieprzekraczającĄ wyrażonej w złotych równowartości kwoĘ 30.000 euro

I. Zamawiający: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul, Sierpecka2,09 - 214 Mochowo
tel. 24 / 27 63333, faks 24 / 27 63333 w ew . 221,

REGoN 6110157 73, NIP 77 6161507 8

e - mail: gmina@mochowo,pl
strona internetowa: łv,\Mw.mochowo.pl
godzlny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 - 15:00; wtorek 8:00 - 16:00
nr konta bankowego: BS Stara Biała Oddział w Mochowie 34 9038 0004 3915 9043 2000 0010

zaptasza do złożenia oferty cenowei na
Przebudowę drogi gminnej nr 370242W relacji Łigówko - Grabówiec _ etap I[

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na długości 0,186 km o nawierzchni

bitumicznej z poboczami z kruszywa łamanego. W ofercie należy skalkulować wykonanie stałej
organizacji ruchu objętej zakresem zamówienia na podstawie projektu budowlanego, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i przedmiaru robót.

Ponadto Wykonawca w ramach przedmiofu zamówienia skalkuĘe w cenie ofertowej:
- zorgańzowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochronę

znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapew7lienie warunków bezpieczeństwa ptacy,
- obsługę geodezyjną inwesĘcjł
- uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania

zezwoteń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie dróg na czas prowadzenia robót
zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z Ęm opłaĘ ,
zabezpieczenie i ochronę przed zniszczeniem znajdającego się na placu i nie podlegającego
likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istrriejących
instalacji iutządzeńwTaz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego

- spotządzenie kosztorysu ofertowe1o otaz kosztorysu powykonawczego robót po ich zakończeniu.

2. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i opisem technicznym
z jednoczesnym obowiązkiem ze strony Wykonawcy dokonania analizy dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca
ponosi pehrą odpowiedzia]ność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realżacji
zamówienia,

3, Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających
wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

4. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym
w obowiązujących przepisach, tj. ustawie z dŃa 16 kwietrria 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2020 r., poz.215), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2019 t. poz. 1186 z późn.
ZIfr..).

5. Podstawę do sporządzenia oferĘ cenowej stanowi opis przedmiofu zamówienia i dokumentacja
projektowa, Dołączony do niniejszej specyfikacji przedmiar robót ma charakter poglądowy i sluży
jedynie do opisu przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast podstawą do określenia ceny przedmiofu
zamówienia. Z uwagi na to, że umo-wa na roboĘ będzie umolvą tyczałtową w przypadku wystąpienia
w trakcie prowadzenia prac większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie mogło być uznane
zaroboĘ dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia

Uwaga:
Wymienione w dokumentacji projektowej urządzeŃa i materiały odniesione do konkretrych producentów,
jak również rrazw firm dostawców i producentów należy traktować jako słuzące do określenia parametrów
Przedmiotu zamówienia poptzez podanie oczekiwanego standardu. Dopus zczalne jest zastosowanie
utządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zasfrzezeniem, że nie będą



one jakościolvo gorsze od wskazanych w projekcie otaz, że zagwaranfują dotrzymanie Ęch samych lub
lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do
stosowania.
lN przypadku zastosowania innych nź podane w dokumentacji projektowej utządzeń, materiałów
i technologii wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a w zakresie jego
obowiązków znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na własny
koszt. Wykonawca/ który zaoferuje produkĘ otazurządzenia równowazne \^/ymagające zmianposiadanych
decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówieńa w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane
decyzje własnym staraniem i kosztem, M/ tym zgodę projektanta na zmiany, gwarantując jednocześnie
wykonanie zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
W przypadku spehrienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań
równoważnych. Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia że oferowane przez niego
materiaĘ i urządzenia spełriają wymagania określone przez Zamawiającego. Zaleca się sporządzenie
zestawienia rozwiązań równoważnych w formie tabeli i załączeńe jej do oferĘ. }eżeli oferta nie będzie
zawierała zadnego dokumenfu wskazującego na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań
równowaznych Zamawiający xzrra, że Wykonawca nie przewiduje zastosowaniatozwiązań równowaznych.

6. Tetmin tealizacji: do 30.11.2020 r.
7. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją projektową.

Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wąĘliwości w stosunku do
przedmiofu zamówienia, ptzed złożeniem oferty. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważal, że
Wykonawca nie ma wąĘliwości i uwag w stosunku do zakresu prac ujętych w postępowaniu.
Wykonawca w ofercie winien ptzewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do
prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiofu zamówienia.

8. Wzór umowy stanowi Załączniknr 5 do zapytania ofertowego.
9. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
10. Bieg terminu związańa ofertą rozpoczyna się wraz z upĘwem terminu składania ofert.
11. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sĘczńa 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., paz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej ,,ustawą".
Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art.4 pkt.
8 ustawy.

12. Zamawiający może w kazdym czasie unieważnić prowadzone postępowanie bez podawania przyczyny.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi prowadzić zarĄestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie

ewidencji działalność gospodarczą,w zakresie objętym przedmiotowymzamówieniem.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą uprawnienia

budowlane w specjalności drogowej.

IV. DokumenĘ iakie Wykonawca powinien załączyć do oferĘ i na potwierdzenie spełnienia warunków:
Zanawiający \^/ymaga/ aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1. wypełrriony i podpisany przez Wykona\Mcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru formularza

ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
2. oświadczenie Wykonawcy o speŁrieniu warunków udziafu w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do

zapytania ofeńowego,
3. wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieĄ doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykon;rwanych przez nie czynności otaz informacją
o podstawie do dysponowania Ęmi osobami- Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego,

4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przyna|eżności do tej samej $upy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca moze złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
ptowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - ZałącznikNr 4 do zapytania ofertowego,

5. kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową lub uproszczoną (z określeniem wskaźników
kalkulacyjnych; stawka rbg, narzgty K.O., Zysku, Kz) otaz tabelę elementów scalonych. Załączone
przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjn}, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mogą być
traktowane Ęlko jako pomocnicze. Winny być sprawdzone i ewenfualnie skorygowane na podstawie
ana|Ły dokumentacji technicznej oraz dokonanej wizji lokalnej w terenie,

6. pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych
dokumentów

7. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospotitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania



potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
nż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekaz5rwania
oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykona\^/cy mogą
pr zekazyw ać pisemnie lub drogą elektroniczną.
Zamawiający podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadaw ane droga telefoniczną.

2. Wykonawca, który §zna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień doĘczących postępowania o udzielenie
zamówienia, powinien wystąpić z zapytańem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśńeniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła
zapytania otazr.a stronie internetowej. Pytania należy kierować do dnia 05.11.2020 r.

4. leżeh okaże się to konieczne, Zamawiający wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny na
dostosowanie do wprowadzonych zmian fueści ofert.

VI. Osoby po skonie Zarnawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1,. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień doĘczących

postępowania jest Ewa Kopycińska, tel. (24) 276 33 33 wew, 211,; e-mail: zpabllczne@mochowo.p1.
2. Wykonawca rtoże zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie w godzinach pracy, tj.: poniedziałek,

środa - piątek od 7:00 do 15:00, we wtorek od 8:00 do 16:00.

VII. Opis sposobu przygotowania oferĘ cenowej
'1,. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres

zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. ,,Przebudowa
drogi gminnej nr 37O242W relacji Ligówko - Grabówiec - etap II" nie otwierać przed dniem 10.11.2020
r,, godz.lż:00,

r, przesłać faksern n
3, Przesłać dregą ełekhenieznładres e rnałl -r"Llł^---^*^ L^- -- i-l
4. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załącznki do

niniejszego zapr os zeńa.
5. Oferta nie moze zawierać zmian ani uzupeŁrień z wyjątkiem tych, które wyńkają z instrukcji wydanych

przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę.
W ł* przypadku dokonane korekty muszą być parafowane ptzez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. DokumenĘ, których żąda Zamawiający, musząbyć przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy, przy czymw przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczalle za zgodność z oryginałem przezWykonawcę lub te
podmioĘ (zgodnie z wyborem Wykonawcy).

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwa(czaItiu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, ze nie
mogą być udostępniane innym uczeshrikom postępowania, musząbyć oznaczone klauzulą ,,Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwiebria 1993 r.
o zwalczańu nieuczciwej konkurencji(Dz,U. z2018 r., poz.419 zpóźn. znr..)" .

8. Żadne dokumenĘ wchodzące w skład oferty lub przedłożone przed, podpisaniem umolty/ M/ tym
również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowiptzez Zamawiającego.

9. Wszelkie koszĘ związane zprzygotowaniem oferĘ ponosi Wykonawca.
10, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upĘwem terminu
składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferĘ ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po uptywie terminu składania ofert.

7'].. Złożona oferta obejmuje całość zamówienia.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową na|eży złożyć w siedzibie Zamawiającego, U. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo,

ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochowo/ w terminie do dnia 10.11.2020 r., godz,l2z0l.
ż. Zamawiający moze podjąć decyzję w sprawie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez

wybory żadnej oferty.
3. Za termin złożenia oferĘ przymuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.



5. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
'1,, Na załączonym formularzu oferto.^/ym/ należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

przedmiofu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złoĘch polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszĘ związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie tozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykona,wcą odbywać się będą w złoĘch polskich.
5. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną destał,vę/usłr*gę/robotę budowlaną jest obowiązująca

przez caĘ okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom/ o najniższej cenie lub
najkorzystniejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferty.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielańa zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Nalezność płatna będzie po zakończeniu realŁaĄi zadańa, dokonaniu protokolarnego odbioru,

ptzekazaniu niezbędnej dokumentacji przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daĘ
otrzymania przez Zartawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Szczególowe zasady
\Ą.ypłaty wynagrodzenia zostaĘ przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do
zapytańa ofertowego.

X. Opis kryteriów wyboru oferĘ,wtazz podaniem znaczenia Ęch kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany wedhrg kryteriów:

Lp. Kryterium Liczbapunktów (waga)

1, Cena (C) 80
2. Okres su/arancii (G) 20

SUMA 100

wyliczony w następujący sposób:
W kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonan a przy zastosowaniu wzoru:

najńższa cena brutto
C: x 80% (waga kryterium) x 100

cena oferty badanej
W kryterium uGu ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących reguł
Minimalny okres gwarancji jaki możebyć zaoferowany wynosi 36 miesięcy. Wykonawcamoże zaofetować
termin ńe dłuższy niz maksymalnie 60 miesięcy.

Okres gwarancyjny zbadanej oferty
G: x20% (waga kryterium) x 100

Najdłuższy oferowany okres gwarancji (max 60 miesięcy)

3. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty przyznanew poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawry, którego oferta uzyskała największąltczbępunktów.
6. Jeżeli nie mozna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwag; na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zartawiający spośród Ęch ofert wybiera
ofertę z najŃższą ceną lub najniższyn kosztem, a jeżell, zostaĘ złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferĘ, do złożenia w terminie
określonym pr zez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych Ńż
zaoferowane w złożonych ofertach.

8. W ptzypadku nie złożenia żadnej oferĘ dodatkowej a|bo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej
najŃżej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych,
Zamawiający kończy postępowanie w całości bez wyboru żadnej oferty.

9. W toku badania i oceny ofertZamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doĘczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących zlożonej oferĘ otaz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.



XI. Warunki wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się:

1) Wykonawcę, który nie wykazał speŁrienie warunków udziału w postępowaniu,
2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony powaznie naraszył obowiązki zawodowe, co podważa jego

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamietzonego działania lub razącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3) Wykonawcę,który, z przyczynleżących po jego stronie, nie wykonał lub nienalezycie wykonał
wcześniejszą umowę \M sprawie zamówienia publicznego zawarĄ z Zamawiającym, co
doprowadziło do rozwiązania umo\My lab zasądzenia odszkodowania,

2. Z udzjelenia zamówienia będą wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z osobami upowaznionyrniprzezZamawiającego do zaciągania zobowiązańfinansowych lub z osobami
wykonująrymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy polegającej w szczególności na:
1) Uczestriczeniu w spółce jako wspóInik spółki cywilnej lub osobowej,
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) Pebrienie funkcji członka organu nadzorczegotub zarządzającego, prokurenta, peŁromocnika,
4) Pozostawanie w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
bldzić uzasadnione wąĘliwości co do bezstronności Ęch osób.

XII. Odrzucenie ofert
1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu

określonych w zapytaniu ofertowym, lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytańu ofertowym.

2, Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, gdy:
1) zawieta cenę lub kosztwyższe niz w złożonej ofercie lub
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego

w wezwaniu do złożenia Ęch ofert.

XII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystriejszel oferĘ, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania,
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie później nź w terminie związańa ofertą.
3. Zamawiającv przewiduje dokonanie w umowie zmianw niej zawarĘch.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedłożyz

#spodaf€uei,
2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach: pieniądzu, poręczeŃach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej z Ęm, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym, gwaranĄach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeńach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art, 6b ust.S pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu
Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BS Stara Biała Oddział
w Mochowie 83 9038 0004 3915 9043 2000 0680 .

5, Jezeli Wykonawca/ którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umo!\ryl Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysfusoią Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamlwień publicznych tj. odwołanie, skarga.

7. Klauzula informacyjna z art.13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dńa 27 kwieforia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/a6/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. lJrz. UE L 119 z 04.05,2016, str, 1), dalej ,,RODO"
informuję, ze:



administratorem Pani/Pana danych osobowych ptzetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mochowie
jest Wójt Gminy Mochowo z siedzibą w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo,
inspektorem ochrony danych osobowych w Utzędzie Gminy w Mochowie/Gminie Mochowo jest
Pan Krzysztof Zaktzewski, kontakt e-mail: rodo.zakrzewski@o2.pl. tel. 606 213134,
PanifPana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr
370242W relacji Ligówko - Grabóusiec - etap ll, prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień publicznych,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez caĘ czas trwania umowy i okresu gwarancji
i rękojmi;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane IM sposób
zautomaĘzowany/ stosowanie do art.22 RODO;
posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pańf Pana doĘczących;
na podstawie art. 16 RODO pralvo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1
na podstawie art. 18 RODO prawo żądańa od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeńem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODOz
pra\Mo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy .uzna

Pani/Pan, że przetwatzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepisy
RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
- w związkaz art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowycĘ o którym mowa w art.20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec ptzetwarzańa danych osobowych, gdyz
podstawą prawną przetwarzańa Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 Lit. c RODO.

Załacznki
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o speŁrieniu warunków udziafu w postępowaniu
3. Wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
4. Oświadczenie Wykonawcy a przwalezności albo braku przynależności do tej samej $upy kapitałowej
5. Wzór umowy
6. Przedmiar robót
Dokumentacja techniczna
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyŃku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie moze naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników
2 prawo do ograŃczeńa przetwatzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowlrwania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ocfuony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważnewzględy intere§u publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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