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DRUK WZP-01.BU

i

Zaf. nr 1 zaproszenia do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU
I WARUNKÓW WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
(zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro)

1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA:
Doposażenie boiska na Kasztanowej- Budżet Obywatelski
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest doposażenie boiska przy ulicy Kasztanowej w Zgierzu w ramach
Budżetu Obywatelskiego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj" wraz z uzyskaniem wszelkich
zezwoleń i uzgodnień warunkujących wykonanie i użytkowanie obiektu oraz zgłoszenie robót
budowlanych .
Obiekt zlokalizowany jest w Zgierzu przy ulicy Kasztanowej, na działkach nr 169, 170, 171, 172,
173, 174 w obrębie 117. Działki stanowią własność Zamawiającego.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
Zamówienie obejmuje część projektową:
1)sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej w celu realizacji zadania,
2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót,
3) przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje część wykonawczą:
1)niwelacje terenu w miejscu wbudowania urządzeń,
2) zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (drążki gimnastyczne - 2 szt., ławeczka do brzuszków,
poręcze do podciągania, koła małe do ćwiczeń, steper, podciąg), montowane na pojedynczych
pylonach
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wykorzystaniem istniejącej nawierzchni.
3)zakup agregatu prądotwórczego na kółkach, silnik diesel o mocy 15 kW, wytwarzanie prądu o
wartości 32 amh, gniazdo siłowe 400 V i dwa gniazda na 230 V.

Warunki realizacji zamówienia:
1) wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między
innymi: koszty prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji,
2) zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył
wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego
wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem tych czynności

ponosi Wykonawca,
3) wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne
deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty,
4) roboty należy prowadzić zgodnie z posiadanymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami
oraz zgłoszeniem wykonania robót budowlanych,
5) wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób
jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców osiedla,
6) zamawiający wymaga odtworzenia zieleni i nawierzchni zniszczonych na skutek
wykonywanych robót budowlanych, niebędące w zakresie wykonywanych prac.
Załączniki:
1. program funkcjonalno-użytkowy.
OPIS WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
WARUNKI SZCZEGÓLNE:

1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
2. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć:
a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
b) atesty, deklaracje, zgodności, aprobaty techniczne materiałów użytych do budowy.
WARUNKI OGÓLNE
1. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy:
a) Wykonawca złoży więcej, niż jedną ofertę,
b) oferta nie jest zgodna z dokumentacją postępowania, w szczególności z opisem przedmiotu i
warunków wykonania zamówienia,
c) oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,
d) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Oczywistą omyłką pisarską jest łatwy do zauważenia błąd, a "oczywistość" omyłki, rozumianej
jako określona niedokładność nasuwa się bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań, czy też
ustaleń. Może to być błąd pisarski, logiczny, przypadkowe przeoczenie lub inna niedokładność, która
nasuwa się sama, a przez dokonanie poprawki tej omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez
zmian.
Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy, popełniony
przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku przeprowadzonego działania
arytmetycznego.
Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśniania treści oferty, jak również uzupełniania dokumentów
potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny tej oferty.

SPORZĄDZIŁ:

Zgierz,

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:
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DRUK WZP-3 C

KLAUZULA INFORMACYJNA w trybie art. 13 RODO1
w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

G m i n a M i a s t o Z g i e r z , plac Jana Pawła I116, 95-100 Zgierz
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Zgierz, plac Jana Pawła II 16,
95-100 Zgierz jest Pan Witold Szczeciński, kontakt: e-urzad(g).umz.zpierz.pl,tel: (42) 714 31 14

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego :
Znak sprawy: IR.10.K0.2019
pn: „Doposażenie boiska na Kasztanowej - Budżet Obywatelski",
prowadzonym w trybie konkursu ofert,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp";
5) 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;
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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;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- 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 2;
- 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 3;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) 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.

UWAGA:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
1)

2)
Wyjaśnienie: 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.
3)Wyjaśnienie: 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.

