
W.DZ.230. ł\\ .2020 Będzin, dnia 02.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMOWIENIA

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAZONEJ
W ZŁOTYCH ROWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURo

I. ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Spońu i Rekreacji reprezentowany przez

Dyrektora Ośrodka Spońu i Rekreacji w Będzinie

42-500 Będzin ul. Sportowa 4

Adres do korespondenc_i i :

Ośrodek Sportu i Rekreacji

D ziń Zamówięń Publicznych

42-500 Będzin ul. Spońowa 4

Tel. 32 267 30 07

F ar. 32 ż67 30 0'7

plzetarsi@osir.bedzin.nl

il. oPIs PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: ,,Budowa oświetlenia
boiska sportowego - Łagisza prry u|. Parkowej w Będzinie''.

przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia boiska sportowego - Łagisza prty
ul. parkowej w Będzinie poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania

do użltkowania Przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakes robót określa: dokumentacja

Projektowa załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, szczegołowy opis przedmiohr zamówienia

zalączrrik nr 5 do zapltania ofeńowegoo szczegołowa specyfikacja technicma wykonarria i odbioru robót

zalączlik nr 8 do zaPytania ofeńowego. Zadanie inwestycyjne - ,,Poprawa funkcjonalności zaplecza

sponowego w Będzinie - Łagiszy, ul. Parkowa''.

przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 2l maja 2019 r. Prawo budowlane (Dz.IJ. z2019 r, poz.
1l86).



III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCBNY SPEŁNIANIA TYCH WARUNrÓW
l. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spelniają warunki,
dotyczące:
'l) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej rrykonawców:

1.1) WYmaga się wykazania wykonania dwóch robót o minimalnej wańości brutto 15.000,00 zł każda.
Za robotY budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedlniot zamówienia
uznaje się roboty w zakesie budowy lub przebudowy lub remontu oświetlenia boiska sportowego.

1.2) wykonawca powinien wykazać, iż dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia

samodzielnYch funkcji technicznych w budownictwie do kięrowania robotami budowIanymi

w sPecjalnoŚci instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergety cznych bez
ograniczeń lub w ograniczonym zakesie.
potwierdzenie spelniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zamawiający
oceniaI będzie na podstawie oświadczenia zlożonego na formularzu ofertowym.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
l.wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich pLN, a wszystkie płatności będą

reaIizowane wyłącznie w złotych polskich.

2.cenę ofeńową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem
przybliżenia dziesiętne go.

3.zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczahową (definicja
ryczałtu zgodnie z treścią an. 632 Kodeksu cywilnego).

4.Cena Podana w of'ercie powirrrra zawierać wszystkie koszty związane z realizaclą przedmiotu
zamówienia.

S.Cena of-ertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną o1-ertową 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 zwtązanych z realizaclą zamówienia, a także oddziaływania irrnych czyrrników
mających lub mogących mieć wpływ na kosay. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak



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

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie zawall;ęj pomiędzy Zamawiającym.

a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie roboty jakie z technicznego punktu

widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu

zamówienia pn.: ,,Budowa oświetlenia boiska sportowego - Łagisza przy ul. Parkowej

w Będzinie".

wyceniając poszczególne pozycje, wykonawca winien odnieśó się do warunków umownych

oraz dokumentacji proiektowej, w ce]u uą,skania pełnych wskazówek. informacji, instrukcji lub opisów

robóL zastosowanych mateńałów 1:urządzeń. Roboty muszą być wykonane zgodńe z obowiązującym

prawem i lvymąaniami zamańającego, według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek

Zamawiającego.

Cena Podana przez Wykonawę musi poĘrvać wszelkie kosĄ wykonania roMt, jak również m.in.kosay:

-w}pełnienia obowiązków rynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązarr i wlrnag ń zńązanych
z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w zamówieniu,

-analiz laboratoryjnych, jeśli będą potzebne. oraz wszelkie kosĄ z §.rn związane,

-dostawY, magazynowanią zabezpieczenią ubezpieczenia materi ałów i wząJzeń oraz wszelkie koszty z §m
zyviązane,

-sprzętu Wykonawcy, wraz zjego dostarczeniem na teren budowy i utrąłnaniem,

-zużycia mediów dla potrzeb wykonania robót,

-wszelkich robót t},rnczasowych oraz wszelkie kosĄ z tlłn zw.iązane,

-wszelkie kosĄ utrzymania zaplecza budowy, '

-kosztY nviązane z zabezpieczeniem i oznakowarriem prowadzonych robót, wszelkie roboty

przygotowawcze, demontażowe, wyburzeniowe, od§vorzeniowe i porządkowe,

-kosaY uzYskania warurków zasilania placu budowy w energię elektryczrrą i wodę, koszĘ ewenfualnego

zainstalowania licmików zuĄcia wody i energii oraz koszĘ zużycia energii i wody w czasie budowy,

-koszty związane z wlłvozem i utylizacją odpadów,

-koszty związarre z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

-koszty sporządzenia plarru bezpieczeństwa i ochrony zdrowią

-koszĘv wykonania wszelkich wlłnąarrych przepisami badń, sprawdzeń, pomiarów, w tyłl pomiarów

geodezYjnYch oraz sPorządzenia wynaganych przepisami protokołów inwentaryzacji, w tyn inwentaryzacji

i map geodezyjnych wraz z narriesieniem na mapy zasobów geodezyjnych ię. (protokoĘ badan, sprawdzeń

i pońarów mwą być zakończone wy:ikiem poątywnym),

- kosĄ sporządzenia w dwóch egzemplazach i przekazałie nmawiającemu dwóch egzemplarzy

dokumentacji PowYkonawczej z naniesion}łni i podpisanyni przez kierownika budowy i kierowników



robót branŻow}ch, nieistotrlłni zrniarrami w stosmku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (eżeli
Ękie wysąpią w trakcie budowy) ponłierdzonyrni podpisem przez projektantów branżowych,

- kosay naprawy na własny kosa wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu
w clzasie prowadzenia robót, ponoszenia w okesie realizacji inweĘcji kosaów eksploatacyjnych

zńęany ch z reŃzowanyn przedmiotem zamówienią

-kosĄ związane z dokonarriem odbiorów z gestorarni sieci instalacji i urządze1 zlecenie i koszty nadzoru

technicmego ze strony w szczególnoŚci dysponentów, gestorów, włŃcicieli istriiejącego uzbrojenia i inrrych

cąłmości niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienią

- koszty przyrłrócenia do Stanu pierwotnego po zakończeniu robót, obieków, terenów przylegĘch i dróg
dojazdowych, które uległy uszkodzeniu w trakcie realizacji zadanią

- koszlY uzYskarri a zemło\eńa zaądcy drogi na zajęcie pasa drogowego celem przeprowadzeńa robót

i umięszczenie w nim urądzeń objętych przedmiotem umowy zakwalifikowanych jako ,,nie zw.iązane

z budową Przebudową remontem, ufz}rynanięm i oclroną dńg" w rozumieniu ustawy z dnia 03 marca

2020 r. o drogach publicmych (Dz. IJ . z2020 r. poz. 470),

,koszty z rytułu uzyskania zenvolenia na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za Ąęcie pasa drogowego,

o których mowa W aft. 40 ust. 3 ww. uśawy, oraz za ewentualne umieszczenie urządzenia w pasie

drogowym, do dnia zakończenia odbioru końcowego, oraz koszty ogólne wykonawcy, zysk, podat}<i,

Roboq, wirny być wykonylvane w sposób kompletrry opisany w dokumentacji projektowej, zgodnie z
wlmaganiami Zamawiającego i poleceniami irspektora. Tylko tak wykonane roboty będą odbierane. Cena

ofbrtowa wirura PokrywaĆ wszystkie wynogi kompletrrego i nalezytego wykonania robót nieza]eż:rie od

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

onisu przedmiotu zamówienia.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

l. ZłoŻęnie ol-erty jest jednoznaczne z akceptacją bez zaslrzeżei w całości waruŃów określonvch
w niniej szym zapytaniu ofertowym.

2. o1-erla musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem
nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofenę.



4. Treść oferty musi odpowiadaó treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca moźe, przed upłyłvem terminu do składania ofert, zmienić lub wycolaó of'ertę.

6. Naniesienie zmian w ofercle ptzez 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 olefi częściowych.

9,Wykonawca może zaslrzec w ofercie informacje stanowiące taiemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ań. 1 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ekst jednolity: Dz. lJ. z 2019 r, poz. l010, ze zmianami)

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne

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

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

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

lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należ}tej staranności, działania w celu utrzymania

ich w poufności, Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane

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

- Ęlko do wglądu przez Zamawiającego'' (doĘczy oferĘ złożonej w formie pisemnej).

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw a zloż,one w postaci elektroniczne.j

podpisane, powinny zostać zlożone w osobnym pliku, Nazwa pliku powinna jednoznacznie

wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

ZamawiającY ma Plawo badać skuteczność zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania

inlormacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia

bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.

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 zastrzeżonę iniormacje stanowią

tajen-rnicę przedsiębiorstwa.

10. wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oflerty,

11. W sPrawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania olert stosuie się w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym

zamówieniem.

VIL ZAwARToŚc orBnry
1.wypełniony czytelnie, podpisany przez wykonawcę iormularz ofertowy na druku lub według



druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA ! Na formularzu ofeńowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę
wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum,

VIII. KRYTERIAI SPOSÓB OCENYOFERT
Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Naj niższa cena. Za naj korzystniej szą zostanie uznana oferta, która
zaof'eruje naj niższą cenę.

w sytuacji kiedy zostanq złożone ofbrly z taką samq cenq zamawiajqcy zaprosi tych lĘykonawcó *-

do złożenia ofert dodatkowych.

IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
ol-ertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik rrr 1 do zapytania ofertowego
w OŚrodku SPortu i Rekeacji w Będzinie, ul Sportowa 4,42-500 Będzin w sekretariacie lub drogą
korespondencyj ną (liczy się data wpłlłvu) na adres:

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

lub drogą elektroniczną na adres e-maili Drzetargi@osir.bedzin.pl (skan dokumentów)

opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą
zadania-

Termin składania of'ert upływa dnia 15.06.2020 r. godz, 12:00.

zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z wykonawcą, który
złożył najkorzy stniej szą ofertę.

zamawiĄący zastrzega sobie prawo do wzywania wykonawców do składania wyjaśnień
dotYczącYch treŚci złoźonych dokumentów i treści oferty, oraz uzupełnienia dokumentów, jak
również do poprawiania w o1'ertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

6



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

PodPisania umowy, Zamawiający może wybrać ofeńę naj korzystniej szą spośród pozostałych ofert

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

postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania

przyczyny, a także do pozostawienia zapytaniabez dokonania wyboru.

zalaczniki:

1 , Formularz ofertowy (zał. nr 1)

2. Wzór umowy (zń. nr ż)

3. Przedmiar robót (zał. nr 3)

4. Dokumentacja proj ektowa (zń. w 4)

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 5)

6. WaruŃi gwarancj i (zał. nr 6)

7. Informacja RODO (zał. nr 7)

8. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 8)

ll l
lvq/!xdon

N#"!ł,",



W.DZ.230.ł\ .2020 zalącznik nr 1

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: ,,Budowa oświetlenia boiska
§portowego - Łagisza przy ul. parkowej w Będzinie" na warunkach okeślonych w zapytaniu
oferuj ę wykonanie zadania za cęnę ryczałtową brutto:

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

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zapytania o1'ertowego i przyjmuję.je bęz zastzeżeń:
- przedmiot o1'ety jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
, zapoznałem się z postanowieniami załączonego do zapytanta ofertowego wzoru umowy
i przyjmuję go bez zastrueżeń,

- spełniam waruŃi udziału w postępowaniu okeślone w zapytaniu o1-ertowym;

- funkcj ę kierownika budowy będzie pełnić.....,.......... nr uprawnień.....
-oświadczam, że uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte
w ofercie oraz zobowtązlsje się uzyskać zgodę wszystkich osób ftzyczrlych wskazanych
w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

-oświadczam, że poinfbrmowałem wszystkie osoby tizyczne, których dane są zawarte

Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat



w ofercie orM zobowiązvje się poinformować wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach

i wyjaśnieniach do oferty, że danę zostaną udostępnione Zamawiającemu.

podpis i pieczęć Wykonawcy
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W.DZ.230.1\\ .2020 Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wspólny Slownik Zamówień Publicznych (CPV):

45000000-7 Robotybudowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
453 1 6 l 00-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia boiska sportowego - Łagisza przy

ul. Parkowej w Będzinie poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania

do uż),tkowania przedmiotu zamówienia,

Planuje się oświetlió boisko spońowę zlokalizowane nadz. Nr ew. 1I99l2, 1199/11, 1198 (dz.

drogowa), obręb 0003 ul. Parkowa, 42-500 Będzin. Celem inwestycji jest zwiększenie

bezpieczeństwa, poprawa warunków korzystania z obiektu i poprawa wyglądu architektonicznego

terenu objętego inwestycją, Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakęsem budowę linii

kablowej oświętlenia boiska sportowego kablem ziemnych YKY 5x6mm2 o dł. trasy 269m

i długości całkowitej 297m. Ustawienię latami oświetlęnia boiska sportowego - 6 szt,

Szczegółowy zakres robót okeśla: dokumentacja projektowa załącznik nr 4 do zapytania

ofeńowego, szczegołowa speclikacja techniczra wykonania i odbioru robót załącznik nr 8

do zapytania ofeńowego

Wykonawca przyjmując do Tłykonania w/w roboty obowiązany jest wykonać 1e ze szczegóIną

starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami

i przepisami.

Wykonawca zapewni we własnym zakesie wszelkie materiały niezbędne do zamontowania

lrządzeń zgodnie z instrukcją montażu.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie irrnych materiałów i urządzeń

niź podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż

określone w dokumentacji,

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

towalowy, producent, dostawca) materiałów Zalnawiający dopuszcza o1-erowanie materiałów

10



równowaźnych pod waruŃiem, że zagwaranllją one realizację robót w zgodzie z opraoowanym

projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej

wymienionych dokumentach. Ilekroć w dokumentacji technicznej zamawiający uźywa nazw

handlowych to dopuszczalne jest wówczas zastosowanie innych równow ażnych urządzeń.

RÓwnowżność oznacza, iż zaoferowane urządzerlie winno mieć analogiczne wymiary, tożsame

filnkcje, oraz winno być wykonane z tych samych materiałów lub materiałów o takich samych

parametrach (twardość, giętkośó, wyrzymałość, estetyka wykończenia). zmiana materiałów

i lrządzeń określona powyżej kżdorazowo wymaga pisemnej zgody ze strony zamawiającego,

rłrydanej przed ich faktycznym dokonaniem.

Uwaga:

l.WYkonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora,/ zobowiązany jest okazać w stosunku

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

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

2.przy wykonyłvaniu robót należy stosowaó wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 2019 r. Prawo budowlane. Utrz}łnanie czystości

i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzió zgodnie z ustawą z dnia 18 pażdziemika
2019r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r,

o odPadach. WYkonawca musi mieó uregulowany stan flormalno-prawny w zakresie wytwarzania

odpadów. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach.

3.zaleca się, aby ku;zdy z wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia

warunków placu budowy, oraz waruŃów zwięanych z wykonanięm prac będących przedmiotem

zamówienia oraz uzyskał dodatkowe informacj e konieczne i przydatne do oceny i wyceny prac

w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia. Koszty
ogIędzin miejsca budowy poniesie Wykonawca.

4.WYkonawca w momencie rozliczenia robót przedłoży inspektorowi nadzoru, potwierdzoną

za zgodność z oryginałem kopię (karty przekazania odpadów) do unieszkodliwienia.

5.WYkonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia przed przystąpieniem do realizacji

Prac Planu BIOZ, wYznaczenia i oznakowania komunikacji i stref zagrożenia uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.
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W.DZ.TO. tr\i,( .2020

Wykonawca:

załącznik nr 6

Warunki Gwarancji

Firma.

ADRES

udziela na okes ..................... gwarancji,

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

na wykonane roboty budowlane pn.

wna obiekcie

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

zgodnie z umową zawarlą z Zamawiającym - Ośrodęk Sportu i Rekreacji

nr ......,.......... ,zdnia..,..,.....
zwana dalej Umową.

l. Gwarancja obejmuje swoim zakesem rzeczowym roboty budowlane, montżowe oraz
zainstalowane urządzeńa zawarte w przedmiocie umowy. okres gwarancj i jest jednakowy dla
całego w/w zakresu rzeczowego.

la. w przypadku gdy z obiektu, w którym były przeprowadzone roboty budowlane objęte

zakresem niniejszej gwarancji (okeślone w pkt l) będzie korzystał inny podmiot (zwany dalej

uźytkownikiem) niż zamawialący, zamawiający upowżnia 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 użitkownik) dokona zg}oszenia wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego

wYstąPienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, 1ub 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.



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 skutkuj ące zagrożeniem jak w pkt 4. i nie wykluczające eksploatacji obiektu.

wykonawca usunie w tetminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez zamawialącego

lub Użytkownika.

5a.w uzasadnionych przypadkach na wniosek wykonawcy, zamawiający może zęzwolió na usunię-

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

6. Jeże|i wykonawca nie usunie wady w ww. teminach, zamau,iający po uprzednim wezwaniu

wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąó wadę we własnym

zakresie, Iub przez podmiot trzeci na kosa Wykonawcy.

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

dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, temin gwarancj i 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 korzystaó.

8. w ramach gwarancj i wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich

zgłoszonych wad. o których został powiadomiony przez zamawiaj ącego lub użytkownika.

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

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

l0. JeŚli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia

instalacyjne, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda o<lpłatnego, obligatoryjnego

serwisowania PveZ altoryzowane 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.

l1. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową
lrządzenia, materiałY budowlane, instalacyjne. systemy producent / dostawca udziela gwarancji

dłuższej niż okres udzielonej przez wykonawcę gwarancj i. to wykonawca przekaże

Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie
grł.arancj i .

podpis i pieczęć Wykonawcy
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w.DZ.x0.1\\ .2020 Zalącznik nr 7

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa ośrvietlenia boiska
§portowego - Łagisza 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) 20|61679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanlem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5l46lwE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L I19 z 04.05.2016, str. 1), dalej

,,RODO", informuj ę, źe:

- administratorem pani/pana danych osobowych jest: Dyrektora ośrodka sportu i Rekreacj i
z siedzibą 42 - 500 Będzin ul. Sportowa 4;

- Administrator wyznaczył Inspektora ochrony Danych, z którym może się pani/pan

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

a. podadresempocztyelektronicznej:wozniakmarek@op.pl;

b. pisemnie na adres siedziby Administratora;

- Pani/Pana dane osobowe plzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. b, c, f RoDo w celu
zwięanym z postępowaniem o udzieIenie zamówienia publicznego: ,,Budowa oświetlenia boiska
sportowego - Łagisza przy ul. Parkowej w Będzinie''.
- pani/pana dane osobowe będą przechowywanę ptzez okres, który wznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelarYj nej, jednolitych rzeczoyłych wykazów akt oraz instrukcj i 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 ań. 22 RoDo;
- posiada PanilPan:

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 zasttzężęniem przypadków, o których mowa w art. l 8 ust. 2 RODO;
. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy uzna

pani/pan, że ptzetwarzanię danych osobowych pani/pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

- nie przysługuj e Pani/Panu:

. w nviązku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub ę RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w ań. 20 RODO;

. na podstawie afi.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawlą plzęIwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c

RoDo.
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