
OSiR.DZP.230.1105.2020                                                                           Będzin, dnia 24.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA 

   O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ  

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Sportu i Rekreacji reprezentowany przez

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie

42-500 Będzin ul. Sportowa 4                                      

Adres do korespondencji:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział Zamówień Publicznych

42-500 Będzin ul. Sportowa 4

Tel. 32 267 30 07

Fax. 32 267 30 07

przetargi@  osir  .bedzin.pl  

II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  -  robota  budowlana  pn.:  „Budowa  miejsc

postojowych  przy ul. Parkowej w Będzinie”. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa miejsc  postojowych przy  ul.  Parkowej  w Będzinie

poprzez  wykonanie  wszystkich  robót  niezbędnych  do  oddania  do  użytkowania  przedmiotu

zamówienia.  Szczegółowy  zakres  robót określa: przedmiar  robót załącznik  nr  3 do  zapytania

ofertowego  oraz  opis  przedmiotu  zamówienia załącznik  nr  5  do  zapytania  ofertowego. Zadanie

inwestycyjne - „Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Będzinie – Łagiszy, ul. Parkowa”.

Przy  wykonywaniu  robót  należy  stosować  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1333).

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.
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IV.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU

DOKONYWANIA   OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW 

1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki,

dotyczące:

1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców:

1.1) Wymaga się wykazania wykonania dwóch robót o minimalnej wartości brutto 15.000,00 zł

każda.  Za  roboty  budowlane  odpowiadające  swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot

zamówienia  uznaje  się  roboty  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  lub  remontu  nawierzchni

z kostki betonowej.

1.2)  Wykonawca  powinien  wykazać,  iż  dysponuje  jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia

do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w budownictwie  do  pełnienia  samodzielnych

funkcji  technicznych  w  budownictwie  do  kierowania  robotami  drogowymi  bez  ograniczeń

lub w ograniczonym zakresie.

Potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  niniejszym  postępowaniu,  Zamawiający

oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym. 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą

realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2.Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku  z zastosowaniem

przybliżenia dziesiętnego.

3.Zaoferowana  cena  musi  być  podana  liczbą  oraz  słownie  i  będzie  ceną  ryczałtową (definicja

ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).

4.Cena podana w ofercie  powinna zawierać wszystkie  koszty związane z  realizacją  przedmiotu

zamówienia.

5.Cena  ofertowa  brutto  (wraz  z  podatkiem  VAT)  jest  ceną  ofertową  wykonawcy  i  jako  cena

ryczałtowa nie podlega zmianom.

6.Zamawiający  przewiduje  wynagrodzenie  ryczałtowe. W  cenie  oferty  należy  uwzględnić

wszystkie  koszty związane z realizacją  robót,  w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania

wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników

mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  koszty.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak

rozpoznania  przedmiotu  i  zakresu  zamówienia  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany

wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  umowie  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym,
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a Wykonawcą.

Wyceniając  przedmiot  zamówienia,  Wykonawca  winien  odnieść  się  do  warunków  umownych

oraz warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji,

instrukcji.  Cena winna pokrywać wszystkie wymogi kompletnego i należytego wykonania  zamówienia

niezależnie od tego, czy w dokumentach zamówienia są one opisane szczegółowo, czy nie.

Cena ofertowa musi pokrywać  koszty wykonania robót, jak również m.in.koszty:

-wypełnienia  obowiązków wynikających z  umowy i  wszystkich innych zobowiązań i  wymagań

związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w zamówieniu,

-analiz laboratoryjnych, jeśli będą potrzebne, oraz wszelkie koszty z tym związane,

-  koszty  wykonania  wszelkich  wymaganych  przepisami  badań,  sprawdzeń,  pomiarów,  w  tym

pomiarów geodezyjnych, 

- koszty związane z postępowaniami administracyjnymi, których przeprowadzenie będzie konieczne w toku

realizacji przedmiotu umowy oraz koszty ogólne Wykonawcy, zysk, podatki,

Koszty powyższe nie stanowią odrębnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

Roboty  winny  być  wykonywane  w  sposób  kompletny  opisany  w  zapytaniu  ofertowym,  zgodnie

z wymaganiami Zamawiającego i poleceniami inspektora. Tylko tak wykonane roboty będą odbierane. Cena

ofertowa winna pokrywać wszystkie wymogi kompletnego i należytego wykonania robót niezależnie od

tego, czy w dokumentach zamówienia są one opisane szczegółowo, czy nie. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych

w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2.  Oferta  musi  być  złożona  z  zachowaniem  formy  pisemnej,  w  języku  polskim  pod  rygorem

nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6.  Naniesienie  zmian  w  ofercie  przez  Wykonawcę  zobowiązuje  go  do  złożenia  podpisu

w każdym miejscu dokonania zmiany.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9.Wykonawca  może  zastrzec  w  ofercie  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa
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w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zmianami)

rozumie  się  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne

informacje  posiadające  wartość gospodarczą,  które  jako całość  lub  w szczególnym zestawieniu

i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem

informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji

lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania

ich w poufności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane

i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa

–  tylko  do wglądu  przez  Zamawiającego”  (dotyczy  oferty  złożonej  w  formie  pisemnej).

Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  złożone  w  postaci  elektronicznej

podpisane, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie

wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający  ma  prawo  badać  skuteczność  zastrzeżenia  dotyczącego  zakazu  udostępniania

informacji  zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Następstwem  stwierdzenia

bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosowanie do uchwały Sądu Najwyższego z

dnia 21 paździrnika 2005r. Sygn. III CZP 74/05). 

Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów

o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w terminie  składania

ofert,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  zaproszeniu  do  składania  ofert  stosuje

się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym

zamówieniem.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1.Wypełniony czytelnie, podpisany  przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według

druku stanowiącym  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA !  Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę

wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum,
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VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT:  Najniższa cena.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która

zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców

do złożenia ofert dodatkowych.

IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul Sportowa 4, 42-500 Będzin w sekretariacie lub drogą

korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin. 

Opakowanie  oferty  należy  opisać  w  sposób  umożliwiający  korespondencję  oraz  opisać  nazwą

zadania.

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@osir.bedzin.pl   (skan dokumentów)

Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2020 r. godz. 12:00.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który

złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wzywania  Wykonawców  do  składania  wyjaśnień

dotyczących  treści  złożonych  dokumentów  i  treści  oferty,  oraz  uzupełnienia  dokumentów,  jak

również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  wycofa  się  z  postępowania  lub  odmawia

podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia

postępowania.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  lub  unieważnienia  postępowania  bez  podania

przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru. 

Zapytanie ofertowe zatwierdził w dniu 24.09.2020 r.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie 

Kamil Kowal
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Załączniki:

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)

2. Wzór umowy (zał. nr 2)

3. Przedmiar robót (zał. nr 3)

4. Lokalizacja wykonywanych prac (zał. nr 4)

5. Opis Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 5)

6. Warunki gwarancji (zał. nr 6) 

7. Informacja RODO (zał. nr 7)
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OSiR.DZP.230.1105.2020                                                                                         załącznik nr 1
   

…..................................................

   pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................................

                                        Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

.......................................................................................................................................................

tel. …..........................................................fax.............................................................................

Regon ........................................................NIP............................................................................

e-mail..............................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Budowa miejsc postojowych

przy ul. Parkowej w Będzinie” na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie zadania

za cenę ryczałtową brutto:

……………………………………zł,

Termin realizacji zamówienia: do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

-  zapoznałem  się  z  postanowieniami  załączonego  do  zapytania  ofertowego  wzoru  umowy

i przyjmuję go bez zastrzeżeń,

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym;

- funkcję kierownika budowy będzie pełnić....................................., nr uprawnień.........................

-oświadczam,  że uzyskałem  zgodę  wszystkich  osób  fizycznych,  których  dane  są  zawarte

w  ofercie  oraz  zobowiązuje  się  uzyskać  zgodę  wszystkich  osób  fizycznych  wskazanych

w  uzupełnieniach  i  wyjaśnieniach  do  oferty,  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  związku

z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
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-oświadczam,  że  poinformowałem  wszystkie  osoby  fizyczne,  których  dane  są  zawarte

w  ofercie  oraz  zobowiązuje  się  poinformować  wszystkie  osoby  wskazane  w  uzupełnieniach

i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu. 

                                                                                

                                                                                                ....................................................

                                                                                                   podpis i pieczęć Wykonawcy
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OSiR.DZP.230.1105.2020                          załącznik nr 5

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa miejsc postojowych przy ul. Parkowej w Będzinie”

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

• korytowanie,

• wykonanie warstwy odsączającej gr 20 cm,

• wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

• ułożenie krawężnika betonowego drogowego 15x30 na ławie z betonu,

• odwóz z utylizacją materiału z korytowania.

Lokalizacja  wykonywanych  prac  została  przedstawiona  na  załączniku  nr  4  do  zapytania

ofertowego.

Wykonawca przyjmując do wykonania w/w roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną

starannością  i  dbałością  o  interesy  Zamawiającego,  zgodnie  z  obowiązującymi  normami

i  przepisami.  Przy  wykonaniu  robót  należy  stosować  wyroby  dopuszczone  do  obrotu

i  stosowania w budownictwie zgodnie z  ustawą z dnia  07 lipca 1994 r.  Prawo budowlane

(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333).

Do obowiązków Wykonawcy należy także uzyskanie wszelkich zgód oraz pozwoleń dotyczących

prac na terenie pasa drogowego na terenie Miasta Będzin. 

Koszt  wszelkich  wyłączeń  linii  potrzebnych  do  prawidłowego  wykonania  zadania  pokrywa

Wykonawca.
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Ponadto:

1.  Tam  gdzie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  zostało  wskazane  pochodzenie  (marka,  znak

towarowy,  producent,  dostawca)  materiałów  Zamawiający  dopuszcza  oferowanie  materiałów

równoważnych pod warunkiem,  że  zagwarantują  one  realizację  robót  oraz  zapewnią  uzyskanie

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

2. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), w tym względzie

kierownik budowy opracuje plan BIOZ.

3.Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz.

1439) oraz z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.)

oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze

zm.). 

4. Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów.

Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  przedstawienia  kart  ewidencji  odpadów  oraz  kart

przekazania  odpadów powstałych  podczas  realizacji  inwestycji.  Wywóz  i  utylizacja  materiałów

z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach. 

5. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio oznakować i zabezpieczyć teren robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie robót, a także zapewnić

warunki bezpieczeństwa. 

7.Wykonawca  zapewni  niezbędną  obsługę  geodezyjną  robót  zgodnie  z  Prawem  budowlanym

i  innymi  przepisami.  Po  ukończeniu  robót  Wykonawca  wykona  i  dostarczy  Zamawiającemu

powykonawczą dokumentację geodezyjną. 

8.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora/ zobowiązany jest okazać w stosunku

do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

9.Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych

(drogach,  ścieżkach rowerowych,  chodnikach,  i  tym podobnych)  zajmowanych przez niego lub

przecinanych podczas robót oraz zapewni dojazd mieszkańców do posesji.

10.Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia przed przystąpieniem do realizacji

prac planu BIOZ, wyznaczenia i oznakowania komunikacji i stref zagrożenia uzgodnionych przez

inspektora. 

11.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłożenia  inspektorowi,  potwierdzoną  za  zgodność
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z  oryginałem kopię  karty  przekazania  odpadów do unieszkodliwienia,  w momencie  rozliczenia

robót. 

12. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu umowy pojawi się konieczność uzyskania stosownych

zgód,  pozwoleń,  uzgodnień  lub  opinii  innych  podmiotów,  w  tym  organów  administracji,

wykonawca zobowiązany jest  do ich uzyskania na własny koszt.  Jeżeli  w związku z realizacją

przedmiotu  umowy  pojawi  się  konieczność  przeprowadzenia  postępowań  administracyjnych,

koszty z nimi związane poniesienie wykonawca. 

13. Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
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OSiR.DZP.230.1105.2020                                                                                             załącznik nr 6

Warunki Gwarancji

Wykonawca:

Firma……….........................................................................................................

ADRES .................................................................................................,

Telefon....................................., mail ..................FAX………………………………..

udziela na okres ..................... gwarancji,

(którego początek liczony od dnia ........................... końcowego odbioru),

na wykonane roboty budowlane pn.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w/na obiekcie ………………………...................................................................,

położonym w ................................ adres:..............................................................................,

zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – Ośrodek Sportu i Rekreacji

nr ……………............................ , z dnia ………………………….,

zwana dalej Umową.

1.  Gwarancja  obejmuje  swoim  zakresem  rzeczowym  roboty  budowlane,  montażowe  oraz

zainstalowane  urządzenia  zawarte  w  przedmiocie  umowy.  Okres  gwarancji  jest  jednakowy  dla

całego w/w zakresu rzeczowego.

1a.  W  przypadku  gdy  z   obiektu,  w  którym  były  przeprowadzone  roboty  budowlane  objęte

zakresem niniejszej  gwarancji  (określone w pkt 1) będzie korzystał  inny podmiot  (zwany dalej

Użytkownikiem)  niż  Zamawiający,  Zamawiający  upoważnia  ten  podmiot  do  zgłaszania

ewentualnych wad, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

2.Wykonawca  oświadcza,  że  wykonane  roboty,  użyte  materiały  i  zainstalowane  urządzenia

posiadają  dopuszczenia  do  obrotu  na  myśl  prawa  budowlanego  i  pozwalają  na  prawidłowe

użytkowanie obiektu.

3.W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją  Zamawiający

(lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego

wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie – zgodnie z danymi

wskazanym  przez  wykonawcę  w  nagłówku  niniejszego  pisma.  Wykonawca  zobowiązany  jest

usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt 4 i pkt 5.
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4.W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 3

dni od daty zawiadomienia.

5. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w pkt 4, i nie wykluczające eksploatacji obiektu,

Wykonawca  usunie  w  terminie  14  dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia  przez  Zamawiającego

lub Użytkownika.

5a.W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może zezwolić na usunię-

cie wad w terminach innych niż określone w punkcie 4 i 5.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym

zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

7.  Zgodnie  z  art.  581  Kodeksu  cywilnego  w przypadku  wymiany  rzeczy  na  nową lub  też  po

dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach

termin  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  czas,  w  ciągu  którego  wskutek  wady  rzeczy  objętej

gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

8.  W  ramach  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  skutecznego  usunięcia  wszystkich

zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego lub Użytkownika.

9.  Fakt  skutecznego  usunięcia  wady  każdorazowo  wymaga  potwierdzenia  na  piśmie  przez

Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce).

10. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia

instalacyjne,  systemy  itp.,  co  do  których  producent/dostawca  żąda  odpłatnego,  obligatoryjnego

serwisowania przez autoryzowane jednostki,  Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje  

o  tym Zamawiającego.  Wykonawca odpowiada za  serwisowanie  ww.  elementów i  ponosi  jego

koszty w okresie gwarancji.

Przybycie i uczestnictwo Wykonawcy w dokonanych przeglądach i wizjach jest nieodpłatne.

11.  Jeśli  na  zainstalowane  w  ramach  robót  budowlanych  wykonanych  zgodnie  z  Umową

urządzenia,  materiały budowlane,  instalacyjne,  systemy producent  /  dostawca udziela  gwarancji

dłuższej  niż  okres  udzielonej  przez  Wykonawcę  gwarancji,  to  Wykonawca  przekaże

Zamawiającemu dokumenty  dotyczące  tych  gwarancji  w ostatnim dniu  udzielonej  przez  siebie

gwarancji.

...................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy
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OSiR.DZP.230.1105.2020                                                                                            Załącznik nr 7

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa miejsc postojowych

przy ul. Parkowej w Będzinie”. 

W  nawiązaniu  do  prowadzonego  postępowania  oraz  w  związku  z   nowymi przepisami

dotyczącymi danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27  kwietnia  2016r.  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”, informuję, że:

-  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Dyrektora  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji

 z siedzibą  42 - 500 Będzin ul. Sportowa 4;

-  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a. pod adresem poczty elektronicznej: wozniakmarek@op.pl;  

b. pisemnie na adres siedziby Administratora;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b, c, f RODO w celu

związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego:  „Budowa  miejsc

postojowych  przy ul. Parkowej w Będzinie”. 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede

wszystkim  na  podstawie  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;  

-  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- 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;

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
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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. b i c

RODO.
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