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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: Aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

określonych przez Zamawiającego i dotyczących: 1) w zakresie wiedzy i doświadczenia - w celu

potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający na podstawie art. 22d

ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia z dnia 26.07.2016 r. żąda złożenia wykazu usług wykonanych w

zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia tego warunku, tj. wykonania nie wcześniej niż

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na

opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w rozumieniu ustawy Prawo

budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej;

Załączony przez Wykonawcę Wykaz usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

winien zawierać ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 2) posiadania odpowiednich kwalifikacji

zawodowych - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający

na podstawie art. 22d ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia

Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.07.2016 r. żąda złożenia

wykazu osób wchodzących w skład zespołu projektantów, skierowanych przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego czyli odpowiedzialnych za opracowanie koncepcji

odwodnienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień

(uprawnienia architektoniczne, konstrukcyjno-budowlane, „kanalizacyjne” i „elektryczne”) i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności i informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu określonych przez Zamawiającego i dotyczących: 1) w zakresie wiedzy i

doświadczenia - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku

Zamawiający na podstawie art. 22d ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie § 2 ust. 4 pkt 2

rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.07.2016 r.

żąda złożenia wykazu usług wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia

tego warunku, tj. wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
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terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w zakresie budowy, przebudowy

drogi z jezdnią o nawierzchni twardej, ulepszone, o zaprojektowanej długości jezdni nie

mniejszej niż 300 mb; Załączony przez Wykonawcę Wykaz usług wg wzoru stanowiącego

załącznik nr 5 do SIWZ, winien zawierać ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 2)

posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych - w celu potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę tego warunku Zamawiający na podstawie art. 22d ust. 1 ustawy Pzp oraz na

podstawie § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia z dnia 26.07.2016 r. żąda złożenia wykazu osób skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za

prace projektowe , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności i informacji o podstawie do dysponowania tymi

osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: 1. na podstawie art. 22d ustawy Pzp, za minimalny poziom zdolności w

zakresie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej Zamawiający będzie

uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

gospodarczej jest krótszy – w tym okresie - wykonał należycie co najmniej jedną usługę

polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy,

przebudowy, rozbudowy drogi z jezdnią o nawierzchni twardej, ulepszonej, o

zaprojektowanej długości jezdni nie mniejszej niż 300 mb. UWAGA: Jednocześnie
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Zamawiający informuje, że doświadczenie wykonawcy nie musi być wykazane w

jednym zadaniu inwestycyjnym tzn. możliwe jest odrębne wykazania wykonania jednej

dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi. 2) na podstawie art. 22d ustawy Pzp, za

minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania zdolności

zawodowej Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do

realizacji zamówienia publicznego zespół projektowy składający się z minimum jednej

osoby pełniącej funkcję projektanta i posiadającej: a) uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalności inżynieryjnej drogi bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do

projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich

Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65), b) uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i rozporządzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego

zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z zm.) oraz

ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65), c)

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z

ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im
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uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego

zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z zm.) oraz

ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65),

W ogłoszeniu powinno być: 1) na podstawie art. 22d ustawy Pzp, za minimalny

poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej

Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że nie wcześniej niż w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie - wykonał

należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji

projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy, przebudowy drogi z jezdnią o

nawierzchni twardej, ulepszonej, o zaprojektowanej długości jezdni nie mniejszej niż

300 mb. 2) na podstawie art. 22d ustawy Pzp, za minimalny poziom zdolności w

zakresie spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej Zamawiający będzie

uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia

publicznego zespół projektowy składający się z minimum jednej osoby pełniącej

funkcję projektanta i posiadającej: a) uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do

projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z zm.) oraz ustawy z dnia 22

grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), b) uprawnienia

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) i

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)

lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie

wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), c) uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego

zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z zm.)

oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z

2018 r. poz. 2272),

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy

fragmentu drogi gminnej nr 470104, od posesji nr 61, ul. Witosa (obręb geodezyjny

Smugi) do przedłużenia ul. Witosa drogi o nr geodezyjnym działki 552 (obręb

geodezyjny Łobodno) do skrzyżowania z ul. Wspólną. Zakres opracowania wyniesie

ok. 600 m drogi gminnej wraz z odwodnieniem. Opracowanie i wykonanie ww.

dokumentacji projektowej winno nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami,

warunkami technicznymi, uzgodnieniami, opiniami, sprawdzeniami, decyzjami,

opracowaniami, zatwierdzeniami i pozwoleniami umożliwiającymi uzyskanie
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decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie ustawy z

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496).

2.Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z

prawa opcji. Zgodnie z regulacjami ustawowymi, rozszerzenie zamówienia poza

jego minimalny poziom jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego i

będzie realizowane w miarę zaistniałej potrzeby. Dlatego też, Zamawiający

zastrzegając prawo opcji: 1) gwarantuje, że przedmiot umowy, który ma zostać

obligatoryjnie wykonany to przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 470104, od

posesji nr 61, ul. Witosa (obręb geodezyjny Smugi) do przedłużenia ul. Witosa

drogi o nr geodezyjnym działki 552 (obręb geodezyjny Łobodno) do

skrzyżowania. Zakres opracowania wyniesie ok. 600 m drogi gminnej wraz z

odwodnieniem. 2) przewiduje możliwość zlecenia w ramach maksymalnego

poziomu zamówienia następujących czynności: a) pełnienia nadzoru autorskiego

w trakcie realizacji robót budowlanych i zakłada do 5 planowanych pobytów na

budowie oraz do 5 nadzorów rysunkowych; b) jednokrotnej aktualizacji

kosztorysów inwestorskich w przypadku, gdy przed rozpoczęciem procedury

przetargowej, dotyczącej robót budowlanych, wystąpi taka konieczność, z

zastrzeżeniem, że Wykonawca ma obowiązek zaktualizować kosztorysy

inwestorskie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym

wezwaniu przesłanym przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub

faksu. 3) Przedmiot zamówienia o którym mowa w ppkt 1) obejmuje wykonanie

dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej w szczególności: jezdnie,

odwodnienie, zjazdy. 3. Przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt 3.2 ppkt 3)

obejmuje: 1) kompletny projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym

wykonanym w takim zakresie, by uzupełniał i uszczegóławiał projekt budowlany

w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu

inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót

budowlanych; 2) części kosztorysowe z podziałem robót na etapy uzgodnione z

Zamawiającym (kosztorys inwestorski i przedmiar robót) oraz zbiorcze

zestawienie kosztów netto i brutto; 3) specyfikacje techniczne wykonania o

odbioru robót budowlanych; 4) dokumentacja projektowo–kosztorysowa ma

zostać wykonana i oddana Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy:
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a) 5 egz. w wersji papierowej kompletnego projektu budowlano–

wykonawczego oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z

rozszerzeniem *PDF, *doc, b) 2 egz. w wersji papierowej kosztorysu

inwestorskiego zawierającego przedmiar robót i tabelę elementów scalonych

oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *ath i

*PDF; c) 3 egz. w wersji papierowej specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci

plików z rozszerzeniem *PDF i *doc.; d) 3 egz. w wersji papierowej stałej

organizacji ruchu oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z

rozszerzeniem *PDF; e) mapa sytuacyjno–wysokościowa do celów

projektowych wersji papierowej w ilości niezbędnej dla opracowania

przedmiotu zamówienia + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie PDF; f) 1

egz. w wersji papierowej harmonogramu robót oraz 1 egz. na nośniku

elektronicznym w wersji *PDF oraz *xls. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje

ponadto następujące opracowania i obowiązki: 1) wykonanie mapy syt. - wys.

w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych wraz z weryfikacją

użytków dla pasa drogowego; 2) zakup mapy syt. – wys. do celów

opiniodawczych w wersji „kolor” wykazującej granice ewidencyjne w celu

wykonania opracowania przedprojektowego; 3) określenie numerów działek

objętych zakresem projektowania i uzyskanie wypisów z rejestru gruntów na

podstawie danych udostępnianych przez Wydział GKN Starostwa

Powiatowego w Kłobucku; 4) wykonanie mapy w skali co najmniej 1:5000

przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu

niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu; 5)

analizę powiązania dróg z innymi drogami publicznymi; 6) mapy zawierające

projekty podziału nieruchomości wraz z wykazem działek przed podziałem, po

podziale i działek niepodlegających podziałowi oraz inwentaryzację

nieruchomości objętych inwestycją zawierającą część opisową i fotograficzną;

7) wykaz nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na

rzecz Gminy Kłobuck; 8) wykaz nieruchomości lub ich części z których

korzystanie będzie ograniczone; 9) określenie zmian w dotychczasowej

infrastrukturze zagospodarowania terenu; 10) badania geotechniczne gruntów i

inne badania niezbędne do dokonania oceny podłoża wymagane dla
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prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni jezdni; 11)

opracowanie prognozy natężenia ruchu oraz określenie dopuszczalnego

nacisku pojedynczej osi napędowej na powierzchnię jezdni i nawierzchnię

przeznaczoną do postoju pojazdów; 12) uzyskanie wszelkich niezbędnych

opinii i uzgodnień; 13) projekty budowlane i wykonawcze przebudowy lub

zabezpieczenia sieci i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych,

kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową drogi;

14) uzgodnienie z zamawiającym założeń i rozwiązań projektowych; 15)

projekt stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem; 16) informację

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 17) harmonogram robót; 18)

przygotowanie wniosku do wystąpienia przez Zamawiającego o wydanie

decyzji ZRID; 20) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich

majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym

umową; 21) sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego w trakcie

realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej

przedmiotem umowy) w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego

oraz w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do

jego sprawowania (prawo opcji nadzoru autorskiego); 5. Dokumentacja

projektowo – kosztorysowa, o której mowa w pkt 3.1 obejmuje: 1) projekt

budowlany i wykonawczy; 2) część kosztorysową tj. kosztorys inwestorski i

przedmiar robót, z podziałem robót uzgodnionym z Zamawiającym; 3)

rozwiązania techniczne i kosztorysowe dotyczące likwidacji wszelkich

kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną - jeśli takie wystąpią, także w

terenie bezpośrednio przyległym; 4) specyfikację techniczną wykonania i

odbioru robót budowlanych; 5) projekt stałej organizacji ruchu; 6)

harmonogram robót; 7) badania geotechniczne gruntów i inne badania

niezbędne do dokonania oceny podłoża wymagane dla prawidłowego

zaprojektowania konstrukcji nawierzchni jezdni. UWAGI: Ilość egzemplarzy

dokumentacji projektowej także jej wersji określa załącznik nr 7 do SIWZ –

wzór umowy, 6. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto następujące

opracowania i obowiązki: 1) wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500 z

aktualizacją do celów projektowych wraz z weryfikacją użytków; 2) zakup

mapy syt. – wys. do celów opiniodawczych w wersji „kolor” wykazującej
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granice ewidencyjne w celu wykonania opracowania przedprojektowego;

3) określenie numerów działek objętych zakresem projektowania i

uzyskanie wypisów z rejestru gruntów na podstawie danych

udostępnianych przez Wydział GKN Starostwa Powiatowego w

Kłobucku; 4) wykonanie mapy w skali co najmniej 1:5000

przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu

niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;

5) analizę powiązania dróg z innymi drogami publicznymi; 6) mapy

zawierające projekty podziału nieruchomości wraz z wykazem działek

przed podziałem, po podziale i działek niepodlegających podziałowi oraz

inwentaryzację nieruchomości objętych inwestycją zawierającą część

opisową i fotograficzną; 7) wykaz nieruchomości lub ich części, które

planowane są do przejęcia na rzecz Gminy Kłobuck; 8) wykaz

nieruchomości lub ich części z których korzystanie będzie ograniczone; 9)

określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania

terenu; 10) badania geotechniczne gruntów i inne badania niezbędne do

dokonania oceny podłoża wymagane dla prawidłowego zaprojektowania

konstrukcji nawierzchni jezdni; 11) uzyskanie wszelkich niezbędnych

opinii i uzgodnień; 12) projekty budowlane i wykonawcze przebudowy

lub zabezpieczenia sieci i urządzeń elektroenergetycznych,

wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych kolidujących z

przebudową drogi; 13) uzgodnienie z zamawiającym założeń i rozwiązań

projektowych; 14) projekt stałej organizacji ruchu wraz z jego

zatwierdzeniem; 15) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia; 16) harmonogram robót; 17) przygotowanie wniosku do

wystąpienia przez Zamawiającego o wydanie decyzji ZRID; 18)

przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do

wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową; 19)

sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem

umowy) w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego oraz w

przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego

sprawowania (prawo opcji nadzoru autorskiego). 7. Rozwiązania
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projektowe w zakresie jezdni, pobocza, odwodnienia oraz sposobu

likwidacji kolizji, użytych materiałów, podlegają uzgodnieniu z

Zamawiającym. Akceptacja tych rozwiązań przez Zamawiającego

warunkuje kontynuację prac projektowych. W przypadku braku

akceptacji przedłożonych rozwiązań, Wykonawca jest zobowiązany do

uwzględnienia korekt rozwiązań zgodnie z uwagami i oczekiwaniami

Zamawiającego. 8. Dokumentację projektową w zakresie rozwiązań

dot. usuwania kolizji w pasie drogowym i w bezpośrednim jego

otoczeniu z istniejącą infrastrukturą techniczną należy uzgodnić w

szczególności z: a) Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego S.A. 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska

14/20, b) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, 42-200

Częstochowa, al. Armii Krajowej 5, c) ORANGE Polska Dostarczanie i

Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o

infrastrukturze, ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole. 9. Wykonawca

ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu pod względem

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby

posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w

odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 10.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zgodnie z art. 29 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie może

zawierać założeń wskazujących znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu

zamówienia i zamawiający nie może opisać zamówienia za pomocą

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą

wyrazy „lub równoważny”. 11. Wykonawca będzie pełnił nadzór

autorski w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. W razie

skorzystania z prawa opcji, na pisemny wniosek Zamawiającego,

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez

cały okres wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o

dokumentację projektową i STWiORB, aż do końcowego odbioru

wszystkich robót. 12. Wykonawca będzie sprawował nadzór w zakresie:

1) przewidzianym dla nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1
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pkt 4 Prawa budowlanego. 2) usług projektowych obejmujących

opracowanie rysunków lub rozwiązań zamiennych wynikłych w

trakcie realizacji robót w zakresie projektu budowlano -

wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz

STWiORB (w zależności od specyfiki rozwiązania zamiennego). 13.

Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących

warunkach: 1) nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie

Zamawiającego (pocztą faksem lub mailem); 2) miejscem pełnienia

nadzoru będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane przez

Zamawiającego; 3) każdy pobyt projektanta na budowie w ramach

nadzoru autorskiego powinien uwzględniać: a) przygotowanie

materiałów do pełnienia nadzoru, b) czas przejazdu z siedziby

Wykonawcy na budowę i z powrotem, c) czas pobytu projektanta na

budowie, w tym: - udział w komisjach i naradach koordynacyjnych i

technicznych (na wezwanie Zamawiającego), - udział w odbiorach

częściowych, technicznych, końcowych i innych; 4) na wezwanie

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany stawić się na budowie

najpóźniej w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania, o ile nie

zostanie uzgodniony inny termin; 5) w ramach nadzoru autorskiego

rysunkowego Wykonawca zobowiązuje się opracować uzupełniający

projekt niewymagający przyjazdu projektanta na budowę z

uwzględnieniem konieczności zapoznania się Wykonawcy z

problemem zgłoszonym przez Zamawiającego oraz sporządzenia

dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających koniecznych do

prawidłowego wykonania robót; Wykonawca ma obowiązek

wykonać uzupełnienie projektu o potrzebne rysunki (szkice) w

terminie nie później niż 3 dni od daty wezwania, o ile nie zostanie

uzgodniony inny termin; 6) Wykonawca będzie każdorazowo

uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy dokumentacji, które

będą wyjaśniane w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na

koszty budowy. 13. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie

dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia Wykonawcy robót
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budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do

przygotowywania pisemnych odpowiedzi na pytania i

ewentualnych zmian dokumentacji projektowej, których

konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych

odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie

dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze a w przypadkach szczególnie

złożonych nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia

przekazania pytania Wykonawcy. 14. Przedmiot zamówienia został

szczegółowo opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr

7. 4. Gwarancja i rękojmia 1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu

36 miesięcznej gwarancji na wykonaną koncepcję odwodnienia.

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru

opracowania. 2 W przypadku wystąpienia wad w złożonej

koncepcji odwodnienia, których nie ujawniono w czasie jej

odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w

terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania pisemnego

zawiadomienia o wadzie, chyba, że strony ustalą na piśmie inny

termin usunięcia wady. Wykonawca zobowiązany jest nanieść

dokonane uzupełnienia i poprawki na wszystkich egzemplarzach

opracowania dostarczonych Zamawiającemu. 3 W przypadku, gdy

Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków w zakresie

usunięcia wad w terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie

wad innemu podmiotowi i kosztami poniesionymi z tego tytułu

obciążyć Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że w razie

zaistnienia takiej sytuacji wyraża zgodę na usunięcie wad przez

inny podmiot. 44 Upływ okresu gwarancji nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli Zamawiający

zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tego okresu.

Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady

ujawnione po upływie okresu gwarancji, jeśli jego

odpowiedzialność za takie wady wynika z przepisów odrębnych. 5.

Podwykonawcy 1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania

zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez
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Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie

powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm

podwykonawców. 2 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,

o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień

publicznych. 3 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do

wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w

realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację

usług. 6. Ochrona danych osobowych 1 W związku z realizacją

wymogów 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 „RODO”), Zamawiający informuje

Wykonawców o zasadach przetwarzania danych osobowych

oraz o przysługujących Wykonawcy prawach z tym związanych.

2 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w

Urzędzie Miejskim w Kłobucku z siedzibą przy ul. 11 Listopada

6, 42-100 Kłobuck jest Burmistrz Kłobucka. 3 W razie pytań

dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych

osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w

Kłobucku, a także przysługujących uprawnień, Wykonawcy

mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku za pomocą

adresu iod@gminaklobuck.pl, 4 Administrator danych

osobowych – Burmistrz Kłobucka - przetwarza dane osobowe

Wykonawców na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
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zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 5 Dane

osobowe Wykonawców przetwarzane są w celu/celach: 1)

udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji;

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na

Zamawiającym; 3) realizacji umów zawartych z

kontrahentami Gminy Kłobuck; 4) w pozostałych

przypadkach dane osobowe Wykonawców przetwarzane są

wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w

zakresie i celu określonym w treści zgody. UWAGA:

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi

ustawa Prawo zamówień publicznych. 6 W związku z

przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 6.4

odbiorcami danych osobowych Wykonawców mogą być: 1)

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów

powszechnie obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które

na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą

Kłobuck przetwarzają dane osobowe dla których

Administratorem jest Burmistrz Kłobucka. UWAGA: Dane

osobowe będą ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim

zainteresowanym. 7 Dane osobowe będą przechowywane

przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt

6.4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8 W

związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy

przysługują następujące uprawnienia: 1) prawo dostępu do

danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych

danych; 2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania)

danych osobowych – w przypadku, gdy dane są

nieprawidłowe lub niekompletne; 3) prawo do żądania

usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia

zapomnianym), w przypadku, gdy: a) dane nie są już
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niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny

sposób przetwarzane, b) osoba, której dane dotyczą,

wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na

przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej

przetwarzania danych, d) dane osobowe przetwarzane są

niezgodnie z prawem, e) dane osobowe muszą być usunięte

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z

przepisów prawa; 4) prawo do żądania ograniczenia

przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: a)

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość

danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest

niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich

ograniczenia, c) Administrator nie potrzebuje już danych

dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia

roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw

wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 5) prawo do

przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione

są następujące przesłanki: a) przetwarzanie danych odbywa

się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w

przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a) zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją

Wykonawcy, w przypadku przetwarzania danych na

podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym

lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
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Administratora, b) przetwarzanie jest niezbędne do

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę

trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny

charakter wobec tych interesów mają interesy lub

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane

dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. 9 W

przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych

odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

przysługuje Wykonawcy prawo do cofnięcia tej zgody w

dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich

niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu

dokonanie oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego

wykonania zamówienia, co skutkować może

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub

odrzuceniem jego oferty. 11 W przypadku powzięcia

przez Wykonawcę informacji o niezgodnym z prawem

przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Kłobucku danych

osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony

danych osobowych. 12 W sytuacji, gdy przetwarzanie

danych osobowych odbywa się na podstawie zgody

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Wykonawcę

danych osobowych Administratorowi, ma charakter

dobrowolny. 13 Podanie danych osobowych przez

Wykonawcę jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi

przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 14
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Dane osobowe Wykonawców mogą być przetwarzane

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 7.

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy

o pracę osób wykonujących wskazane przez

zamawiającego czynności w zakresie realizacji

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 8. Informacja o

możliwości składania ofert częściowych Zamówienie

nie jest podzielone na części a Zamawiający nie

dopuszcza składania ofert częściowych. 9.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

polegających na powtórzeniu podobnych usług,

zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy

ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje aukcji

elektronicznej.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem

zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie

przebudowy fragmentu drogi gminnej nr 470104, od

posesji nr 61, ul. Witosa (obręb geodezyjny Smugi) do

przedłużenia ul. Witosa, wraz z drogą o nr

geodezyjnym działki 552 (obręb geodezyjny

Łobodno) do skrzyżowania z ul. Wspólną. Zakres

opracowania wyniesie ok. 600 m drogi gminnej wraz z

odwodnieniem. Opracowanie i wykonanie ww.

dokumentacji projektowej winno nastąpić zgodnie z

obowiązującymi przepisami, warunkami
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technicznymi, uzgodnieniami, opiniami,

sprawdzeniami, decyzjami, opracowaniami,

zatwierdzeniami i pozwoleniami umożliwiającymi

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej, na podstawie ustawy z dnia 10

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474).

3.2 Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji

zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji.

Zgodnie z regulacjami ustawowymi, rozszerzenie

zamówienia poza jego minimalny poziom jest

uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego i

będzie realizowane w miarę zaistniałej potrzeby.

Dlatego też, Zamawiający zastrzegając prawo opcji:

1)gwarantuje, że przedmiot umowy, który ma zostać

obligatoryjnie wykonany to przebudowa fragmentu

drogi gminnej nr 470104, od posesji nr 61, ul.

Witosa (obręb geodezyjny Smugi) do przedłużenia

ul. Witosa, wraz z drogą o nr geodezyjnym działki

552 (obręb geodezyjny Łobodno) do skrzyżowania.

Zakres opracowania wyniesie ok. 600 m drogi

gminnej wraz z odwodnieniem. 2)przewiduje

możliwość zlecenia w ramach maksymalnego

poziomu zamówienia następujących czynności:

a)pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

robót budowlanych i zakłada do 5 planowanych

pobytów na budowie oraz do 5 nadzorów

rysunkowych; b)jednokrotnej aktualizacji

kosztorysów inwestorskich w przypadku, gdy przed

rozpoczęciem procedury przetargowej, dotyczącej

robót budowlanych, wystąpi taka konieczność, z

zastrzeżeniem, że Wykonawca ma obowiązek
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zaktualizować kosztorysy inwestorskie w

terminie wskazanym przez Zamawiającego w

pisemnym wezwaniu przesłanym przez

Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej

lub faksu. 3)Przedmiot zamówienia o którym

mowa w ppkt 1) obejmuje wykonanie

dokumentacji projektowo – kosztorysowej

obejmującej w szczególności: jezdni,

odwodnienia, zjazdów. 3.3 Przedmiot

zamówienia o którym mowa w pkt 3.2 ppkt 3)

obejmuje: 1)kompletny projekt budowlany wraz

z projektem wykonawczym wykonanym w takim

zakresie, by uzupełniał i uszczegóławiał projekt

budowlany w stopniu dokładności niezbędnym

do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu

inwestorskiego, przygotowania oferty przez

wykonawcę i realizacji robót budowlanych;

2)części kosztorysowe z podziałem robót na

etapy uzgodnione z Zamawiającym (kosztorys

inwestorski i przedmiar robót) oraz zbiorcze

zestawienie kosztów netto i brutto;

3)specyfikacje techniczne wykonania o odbioru

robót budowlanych; 4)dokumentacja

projektowo–kosztorysowa ma zostać wykonana i

oddana Zamawiającemu w następującej liczbie

egzemplarzy: a)5 egz. w wersji papierowej

kompletnego projektu budowlano–

wykonawczego oraz 1 egz. na nośniku

elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem

*PDF, *doc, b)2 egz. w wersji papierowej

kosztorysu inwestorskiego zawierającego

przedmiar robót i tabelę elementów scalonych

oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci
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pliku z rozszerzeniem *ath i *PDF; c)3 egz. w

wersji papierowej specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci

plików z rozszerzeniem *PDF i *doc.; d)3 egz.

w wersji papierowej stałej organizacji ruchu

oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w

postaci pliku z rozszerzeniem *PDF; e)mapa

sytuacyjno–wysokościowa do celów

projektowych wersji papierowej w ilości

niezbędnej dla opracowania przedmiotu

zamówienia + 1 egz. w wersji elektronicznej w

formie PDF; f)1 egz. w wersji papierowej

harmonogramu robót oraz 1 egz. na nośniku

elektronicznym w wersji *PDF oraz *xls. 3.4.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto

następujące opracowania i obowiązki:

1)wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500 z

aktualizacją do celów projektowych wraz z

weryfikacją użytków dla pasa drogowego;

2)zakup mapy syt. – wys. do celów

opiniodawczych w wersji „kolor” wykazującej

granice ewidencyjne w celu wykonania

opracowania przedprojektowego; 3)określenie

numerów działek objętych zakresem

projektowania i uzyskanie wypisów z rejestru

gruntów na podstawie danych udostępnianych

przez Wydział GKN Starostwa Powiatowego

w Kłobucku; 4)wykonanie mapy w skali co

najmniej 1:5000 przedstawiającej

proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem

terenu niezbędnego dla obiektów

budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie
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terenu; 5)analizę powiązania dróg z innymi

drogami publicznymi; 6)mapy zawierające

projekty podziału nieruchomości wraz z

wykazem działek przed podziałem, po

podziale i działek niepodlegających

podziałowi oraz inwentaryzację

nieruchomości objętych inwestycją

zawierającą część opisową i fotograficzną;

7)wykaz nieruchomości lub ich części, które

planowane są do przejęcia na rzecz Gminy

Kłobuck; 8)wykaz nieruchomości lub ich

części z których korzystanie będzie

ograniczone; 9)określenie zmian w

dotychczasowej infrastrukturze

zagospodarowania terenu; 10)badania

geotechniczne gruntów i inne badania

niezbędne do dokonania oceny podłoża

wymagane dla prawidłowego

zaprojektowania konstrukcji nawierzchni

jezdni; 11)uzyskanie wszelkich niezbędnych

opinii i uzgodnień; 12)projekty budowlane i

wykonawcze przebudowy lub

zabezpieczenia sieci i urządzeń

elektroenergetycznych, wodociągowych,

kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych

kolidujących z przebudową drogi;

13)uzgodnienie z zamawiającym założeń i

rozwiązań projektowych; 14)projekt stałej

organizacji ruchu wraz z jego

zatwierdzeniem; 15)informację dotyczącą

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

16)harmonogram robót; 17)przygotowanie

wniosku do wystąpienia przez
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Zamawiającego o wydanie decyzji ZRID;

18)przeniesienie na Zamawiającego praw

autorskich majątkowych do wykonanej

dokumentacji projektowej w zakresie

objętym umową; 19)sprawowanie

kompleksowego nadzoru autorskiego w

trakcie realizacji inwestycji (na podstawie

dokumentacji projektowej objętej

przedmiotem umowy) w rozumieniu art.

20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego oraz

w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie

zobowiąże Wykonawcę do jego

sprawowania (prawo opcji nadzoru

autorskiego); 3.5. Dokumentacja

projektowo – kosztorysowa, o której

mowa w pkt 3.1 obejmuje: 1)projekt

budowlany i wykonawczy; 2)część

kosztorysową tj. kosztorys inwestorski i

przedmiar robót, z podziałem robót

uzgodnionym z Zamawiającym;

3)rozwiązania techniczne i kosztorysowe

dotyczące likwidacji wszelkich kolizji z

istniejącą infrastrukturą techniczną - jeśli

takie wystąpią, także w terenie

bezpośrednio przyległym; 4)specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót

budowlanych; 5)projekt stałej organizacji

ruchu; 6)harmonogram robót; 7)badania

geotechniczne gruntów i inne badania

niezbędne do dokonania oceny podłoża

wymagane dla prawidłowego

zaprojektowania konstrukcji nawierzchni

jezdni. UWAGI: Ilość egzemplarzy
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dokumentacji projektowej także jej

wersji określa załącznik nr 7 do SIWZ

– wzór umowy, 3.6. Rozwiązania

projektowe w zakresie jezdni, pobocza,

odwodnienia oraz sposobu likwidacji

kolizji, użytych materiałów, podlegają

uzgodnieniu z Zamawiającym.

Akceptacja tych rozwiązań przez

Zamawiającego warunkuje kontynuację

prac projektowych. W przypadku braku

akceptacji przedłożonych rozwiązań,

Wykonawca jest zobowiązany do

uwzględnienia korekt rozwiązań

zgodnie z uwagami i oczekiwaniami

Zamawiającego. 3.7. Dokumentację

projektową w zakresie rozwiązań dot.

usuwania kolizji w pasie drogowym i w

bezpośrednim jego otoczeniu z

istniejącą infrastrukturą techniczną

należy uzgodnić w szczególności z:

a)Przedsiębiorstwem Wodociągów i

Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego

S.A. 42-202 Częstochowa, ul.

Jaskrowska 14/20, b)TAURON

Dystrybucja S.A. Oddział w

Częstochowie, 42-200 Częstochowa, al.

Armii Krajowej 5, c)ORANGE Polska

Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział

Ewidencji i Zarządzania Danymi o

infrastrukturze, ul. Sosnkowskiego 20,

45-241 Opole. 3.8. Wykonawca ma

obowiązek zapewnić sprawdzenie

projektu pod względem zgodności z
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przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, przez osoby

posiadające uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczeń w

odpowiedniej specjalności lub

rzeczoznawcę budowlanego. 3.9.

Dokumentacja projektowo –

kosztorysowa zgodnie z art. 29

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2018 r., poz. 1986) nie może

zawierać założeń wskazujących

znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie, chyba że jest to

uzasadnione specyfiką przedmiotu

zamówienia i zamawiający nie może

opisać zamówienia za pomocą

dostatecznie dokładnych określeń, a

wskazaniu takiemu towarzyszą

wyrazy „lub równoważny”. 3.10.

Wykonawca będzie pełnił nadzór

autorski w rozumieniu art. 20 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r.,

poz. 1202). W razie skorzystania z

prawa opcji, na pisemny wniosek

Zamawiającego, Wykonawca

zobowiązuje się do pełnienia

nadzoru autorskiego przez cały okres

wykonywania robót budowlanych

realizowanych w oparciu o

dokumentację projektową i

STWiORB, aż do końcowego
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odbioru wszystkich robót. 3.11.

Wykonawca będzie sprawował

nadzór w zakresie:

1)przewidzianym dla nadzoru

autorskiego w rozumieniu art. 20

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane. 2)usług

projektowych obejmujących

opracowanie rysunków lub

rozwiązań zamiennych wynikłych

w trakcie realizacji robót w

zakresie projektu budowlano -

wykonawczego, przedmiarów

robót, kosztorysów inwestorskich

oraz STWiORB (w zależności od

specyfiki rozwiązania

zamiennego). 3.12. Wykonawca

będzie pełnił nadzór autorski na

następujących warunkach:

1)nadzór autorski będzie pełniony

na wezwanie Zamawiającego

(pocztą faksem lub mailem);

2)miejscem pełnienia nadzoru

będzie teren budowy oraz inne

miejsca wskazane przez

Zamawiającego; 3)każdy pobyt

projektanta na budowie w ramach

nadzoru autorskiego powinien

uwzględniać: a)przygotowanie

materiałów do pełnienia nadzoru,

b)czas przejazdu z siedziby

Wykonawcy na budowę i z

powrotem, c)czas pobytu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/ad44de84-44f5-4777-93ec-3c38...

26 z 87 10.01.2019, 10:40



projektanta na budowie, w tym:

- udział w komisjach i naradach

koordynacyjnych i technicznych

(na wezwanie Zamawiającego),

- udział w odbiorach

częściowych, technicznych,

końcowych i innych; 4)na

wezwanie Zamawiającego

Wykonawca jest zobowiązany

stawić się na budowie

najpóźniej w ciągu 2 dni od

daty otrzymania wezwania, o ile

nie zostanie uzgodniony inny

termin; 5) w ramach nadzoru

autorskiego rysunkowego

Wykonawca zobowiązuje się

opracować uzupełniający

projekt niewymagający

przyjazdu projektanta na

budowę z uwzględnieniem

konieczności zapoznania się

Wykonawcy z problemem

zgłoszonym przez

Zamawiającego oraz

sporządzenia dodatkowych

szkiców lub rysunków

uzupełniających koniecznych

do prawidłowego wykonania

robót; Wykonawca ma

obowiązek wykonać

uzupełnienie projektu o

potrzebne rysunki (szkice) w

terminie nie później niż 3 dni
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od daty wezwania, o ile nie

zostanie uzgodniony inny

termin; 6)Wykonawca będzie

każdorazowo uzgadniać z

Zamawiającym kluczowe

elementy dokumentacji, które

będą wyjaśniane w trybie

nadzoru autorskiego i będą

miały wpływ na koszty

budowy. 3.13. W trakcie

postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na

roboty budowlane

realizowane na podstawie

dokumentacji projektowej, aż

do wyłonienia Wykonawcy

robót budowlanych,

Wykonawca zobowiązany

będzie do przygotowywania

pisemnych odpowiedzi na

pytania i ewentualnych zmian

dokumentacji projektowej,

których konieczność będzie

wynikać z zadawanych pytań

i udzielanych odpowiedzi w

terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego, nie

dłuższym niż 3 (trzy) dni

robocze a w przypadkach

szczególnie złożonych nie

dłuższym niż 5 (pięć) dni

roboczych od dnia

przekazania pytania
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Wykonawcy. 3.14.

Przedmiot zamówienia

został szczegółowo

opisany we wzorze umowy

stanowiącym załącznik nr

7. 4. Gwarancja i rękojmia

4.1 Wykonawca udzieli

Zamawiającemu 36

miesięcznej gwarancji na

wykonaną koncepcję

odwodnienia. Okres

gwarancji rozpoczyna się

od dnia protokolarnego

odbioru opracowania. 4.2

W przypadku wystąpienia

wad w złożonej koncepcji

odwodnienia, których nie

ujawniono w czasie jej

odbioru, Wykonawca

zobowiązany jest do ich

usunięcia w terminie 3

(trzech) dni roboczych od

daty otrzymania

pisemnego zawiadomienia

o wadzie, chyba, że strony

ustalą na piśmie inny

termin usunięcia wady.

Wykonawca zobowiązany

jest nanieść dokonane

uzupełnienia i poprawki na

wszystkich egzemplarzach

opracowania

dostarczonych
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Zamawiającemu. 4.3 W

przypadku, gdy

Wykonawca nie

wykonuje swoich

obowiązków w zakresie

usunięcia wad w

terminie, Zamawiający

może zlecić usunięcie

wad innemu

podmiotowi i kosztami

poniesionymi z tego

tytułu obciążyć

Wykonawcę.

Wykonawca oświadcza,

że w razie zaistnienia

takiej sytuacji wyraża

zgodę na usunięcie wad

przez inny podmiot. 4.4

Upływ okresu gwarancji

nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialności za

wady, jeżeli

Zamawiający

zawiadomił o nich

Wykonawcę przed

upływem tego okresu.

Wykonawca nie jest

zwolniony z

odpowiedzialności za

wady ujawnione po

upływie okresu

gwarancji, jeśli jego

odpowiedzialność za
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takie wady wynika z

przepisów odrębnych.

5. Podwykonawcy 5.1

Zamawiający

dopuszcza

powierzenie

wykonania

zamówienia

podwykonawcom.

Zamawiający żąda

wskazania przez

Wykonawcę w ofercie

części zamówienia,

której wykonanie

powierzy

podwykonawcom i

podania przez

Wykonawcę firm

podwykonawców. 5.2

Zamawiający nie

wprowadza

zastrzeżenia, o

którym mowa w art.

36a ust. 2 pkt 1)

ustawy Prawo

zamówień

publicznych. 5.3

Zamawiający żąda,

aby przed

przystąpieniem do

wykonania

zamówienia

Wykonawca, o ile są
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już znane, podał

nazwy albo imiona

i nazwiska oraz

dane kontaktowe

podwykonawców i

osób do kontaktu z

nimi,

zaangażowanych w

realizację

przedmiotu

zamówienia.

Wykonawca

zawiadamia

Zamawiającego o

wszelkich

zmianach danych, o

których mowa w

zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji

zamówienia, a

także przekazuje

informacje na

temat nowych

podwykonawców,

którym w

późniejszym

okresie zamierza

powierzyć

realizację usług. 6.

Ochrona danych

osobowych 6.1 W

związku z

realizacją
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wymogów

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

„RODO”),

Zamawiający

informuje

Wykonawców o

zasadach

przetwarzania

danych

osobowych oraz

o
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przysługujących

Wykonawcy

prawach z tym

związanych.

6.2

Administratorem

danych

osobowych

przetwarzanych

w Urzędzie

Miejskim w

Kłobucku z

siedzibą przy

ul. 11

Listopada 6,

42-100

Kłobuck jest

Burmistrz

Kłobucka. 6.3

W razie pytań

dotyczących

sposobu i

zakresu

przetwarzania

danych

osobowych w

zakresie

działania

Urzędu

Miejskiego w

Kłobucku, a

także

przysługujących
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uprawnień,

Wykonawcy

mogą

skontaktować

się z

Inspektorem

Ochrony

Danych

Osobowych

w Urzędzie

Miejskim w

Kłobucku

za pomocą

adresu

iod@gminaklobuck.pl,

6.4

Administrator

danych

osobowych

– Burmistrz

Kłobucka -

przetwarza

dane

osobowe

Wykonawców

na

podstawie

obowiązujących

przepisów

prawa,

zawartych

umów oraz

na
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podstawie

udzielonej

zgody.

6.5 Dane

osobowe

Wykonawców

przetwarzane

są w

celu/celach:

1)

udzielenia

zamówienia

publicznego

oraz w

celu

archiwizacji;

2)

wypełnienia

obowiązków

prawnych

ciążących

na

Zamawiającym;

3)

realizacji

umów

zawartych

z

kontrahentami

Gminy

Kłobuck;

4) w

pozostałych
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przypadkach

dane

osobowe

Wykonawców

przetwarzane

są

wyłącznie

na

podstawie

wcześniej

udzielonej

zgody

w

zakresie

i celu

określonym

w

treści

zgody.

UWAGA:

Podstawę

prawną

przetwarzania

danych

osobowych

stanowi

ustawa

Prawo

zamówień

publicznych.

6.6 W

związku

z

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/ad44de84-44f5-4777-93ec-3c38...

37 z 87 10.01.2019, 10:40



przetwarzaniem

danych

w

celach,

o

których

mowa

w

pkt

6.4

odbiorcami

danych

osobowych

Wykonawców

mogą

być:

1)

organy

władzy

publicznej

oraz

podmioty

wykonujące

zadania

publiczne

lub

działające

na

zlecenie

organów

władzy

publicznej,

w
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zakresie

i

w

celach,

które

wynikają

z

przepisów

powszechnie

obowiązującego

prawa;

2)

inne

podmioty,

które

na

podstawie

stosownych

umów

podpisanych

z

Gminą

Kłobuck

przetwarzają

dane

osobowe

dla

których

Administratorem

jest

Burmistrz

Kłobucka.

UWAGA:
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Dane

osobowe

będą

ujawniane

Wykonawcom

oraz

wszystkim

zainteresowanym.

6.7

Dane

osobowe

będą

przechowywane

przez

okres

niezbędny

do

realizacji

celów

określonych

w

pkt

6.4,

a

po

tym

czasie

przez

okres

oraz

w

zakresie

wymaganym
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przez

przepisy

powszechnie

obowiązującego

prawa.

6.8

W

związku

z

przetwarzaniem

danych

osobowych

Wykonawcy

przysługują

następujące

uprawnienia:

1)

prawo

dostępu

do

danych

osobowych,

w

tym

prawo

do

uzyskania

kopii

tych

danych;

2)

prawo

do
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żądania

sprostowania

(poprawiania)

danych

osobowych

–

w

przypadku,

gdy

dane

są

nieprawidłowe

lub

niekompletne;

3)

prawo

do

żądania

usunięcia

danych

osobowych

(tzw.

prawo

do

bycia

zapomnianym),

w

przypadku,

gdy:

a)

dane

nie

są
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już

niezbędne

do

celów,

dla

których

były

zebrane

lub

w

inny

sposób

przetwarzane,

b)

osoba,

której

dane

dotyczą,

wniosła

sprzeciw

wobec

przetwarzania

danych

osobowych,

c)

osoba,

której

dane

dotyczą

wycofała

zgodę

na

przetwarzanie
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danych

osobowych,

która

jest

podstawą

przetwarzania

danych

i

nie

ma

innej

podstawy

prawnej

przetwarzania

danych,

d)

dane

osobowe

przetwarzane

są

niezgodnie

z

prawem,

e)

dane

osobowe

muszą

być

usunięte

w

celu

wywiązania

się
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z

obowiązku

wynikającego

z

przepisów

prawa;

4)

prawo

do

żądania

ograniczenia

przetwarzania

danych

osobowych

–

w

przypadku,

gdy:

a)

osoba,

której

dane

dotyczą

kwestionuje

prawidłowość

danych

osobowych,

b)

przetwarzanie

danych

jest

niezgodne

z
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prawem,

a

osoba,

której

dane

dotyczą,

sprzeciwia

się

usunięciu

danych,

żądając

w

zamian

ich

ograniczenia,

c)

Administrator

nie

potrzebuje

już

danych

dla

swoich

celów,

ale

osoba,

której

dane

dotyczą,

potrzebuje

ich

do

ustalenia,
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obrony

lub

dochodzenia

roszczeń,

d)

osoba,

której

dane

dotyczą,

wniosła

sprzeciw

wobec

przetwarzania

danych,

do

czasu

ustalenia

czy

prawnie

uzasadnione

podstawy

po

stronie

administratora

są

nadrzędne

wobec

podstawy

sprzeciwu;

5)

prawo

do

przenoszenia
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danych

–

w

przypadku

gdy

łącznie

spełnione

są

następujące

przesłanki:

a)

przetwarzanie

danych

odbywa

się

na

podstawie

umowy

zawartej

z

osobą,

której

dane

dotyczą

lub

na

podstawie

zgody

wyrażonej

przez

tą

osobę,

b)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/ad44de84-44f5-4777-93ec-3c38...

48 z 87 10.01.2019, 10:40



przetwarzanie

odbywa

się

w

sposób

zautomatyzowany;

6)

prawo

sprzeciwu

wobec

przetwarzania

danych

–

w

przypadku

gdy

łącznie

spełnione

są

następujące

przesłanki:

a)

zaistnieją

przyczyny

związane

z

szczególną

sytuacją

Wykonawcy,

w

przypadku

przetwarzania

danych
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na

podstawie

zadania

realizowanego

w

interesie

publicznym

lub

w

ramach

sprawowania

władzy

publicznej

przez

Administratora,

b)

przetwarzanie

jest

niezbędne

do

celów

wynikających

z

prawnie

uzasadnionych

interesów

realizowanych

przez

Administratora

lub

przez

stronę

trzecią,
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z

wyjątkiem

sytuacji,

w

których

nadrzędny

charakter

wobec

tych

interesów

mają

interesy

lub

podstawowe

prawa

i

wolności

osoby,

której

dane

dotyczą,

wymagające

ochrony

danych

osobowych.

6.9

W

przypadku

gdy

przetwarzanie

danych

osobowych

odbywa
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się

na

podstawie

zgody

osoby

na

przetwarzanie

danych

osobowych

(art.

6

ust.

1

lit.

a

RODO),

przysługuje

Wykonawcy

prawo

do

cofnięcia

tej

zgody

w

dowolnym

momencie.

Cofnięcie

to

nie

ma

wpływu

na

zgodność
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przetwarzania,

którego

dokonano

na

podstawie

zgody

przed

jej

cofnięciem,

z

obowiązującym

prawem.

6.10

Podanie

danych

jest

dobrowolne,

jednakże

ich

niepodanie

może

uniemożliwić

Zamawiającemu

dokonanie

oceny

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu

oraz

zdolności

Wykonawcy
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do

należytego

wykonania

zamówienia,

co

skutkować

może

wykluczeniem

Wykonawcy

z

postępowania

lub

odrzuceniem

jego

oferty.

6.11

W

przypadku

powzięcia

przez

Wykonawcę

informacji

o

niezgodnym

z

prawem

przetwarzaniu

w

Urzędzie

Miejskim

w

Kłobucku

danych
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osobowych,

przysługuje

mu

prawo

wniesienia

skargi

do

organu

nadzorczego

właściwego

w

sprawach

ochrony

danych

osobowych.

6.12

W

sytuacji,

gdy

przetwarzanie

danych

osobowych

odbywa

się

na

podstawie

zgody

osoby,

której

dane

dotyczą,

podanie

przez
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Wykonawcę

danych

osobowych

Administratorowi,

ma

charakter

dobrowolny.

6.13

Podanie

danych

osobowych

przez

Wykonawcę

jest

obowiązkowe,

w

sytuacji,

gdy

przesłankę

przetwarzania

danych

osobowych

stanowi

przepis

prawa

lub

zawarta

między

stronami

umowa.

6.14

Dane

osobowe
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Wykonawców

mogą

być

przetwarzane

w

sposób

zautomatyzowany

i

nie

będą

profilowane.

7.

Obowiązek

zatrudnienia

na

umowę

o

pracę

Zamawiający

nie

wymaga

zatrudnienia

przez

Wykonawcę

lub

podwykonawcę

na

podstawie

umowy

o

pracę

osób

wykonujących
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wskazane

przez

zamawiającego

czynności

w

zakresie

realizacji

zamówienia,

jeżeli

wykonanie

tych

czynności

polega

na

wykonywaniu

pracy

w

sposób

określony

w

art.

22

§

1

ustawy

z

dnia

26

czerwca

1974

r.

–

Kodeks
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pracy

(t.j.

Dz.

U.

z

2018

r.

poz.

917).

8.

Informacja

o

możliwości

składania

ofert

częściowych

Zamówienie

nie

jest

podzielone

na

części

a

Zamawiający

nie

dopuszcza

składania

ofert

częściowych.

9.

Zamawiający

nie

przewiduje
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udzielenie

zamówień,

o

których

mowa

w

art.

67

ust.

1

pkt

6

ustawy

Pzp

polegających

na

powtórzeniu

podobnych

usług,

zgodnych

z

przedmiotem

zamówienia

podstawowego.

10.

Zamawiający

nie

przewiduje

zawarcia

umowy

ramowej.

11.

Zamawiający
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nie

przewiduje

aukcji

elektronicznej.

II.2)

Tekst,

który

należy

dodać

Miejsce,

w

którym

należy

dodać

tekst:

Numer

sekcji:

IV

Punkt:

6.6

Tekst,

który

należy

dodać

w

ogłoszeniu:

6.

Ochrona

danych

osobowych

6.1

W
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związku

z

realizacją

wymogów

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
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takich

danych

oraz

uchylenia

dyrektywy

95/46/WE

(ogólne

rozporządzenie

o

ochronie

danych

„RODO”),

Zamawiający

informuje

Wykonawców

o

zasadach

przetwarzania

danych

osobowych

oraz

o

przysługujących

Wykonawcy

prawach

z

tym

związanych.

6.2

Administratorem

danych

osobowych

przetwarzanych
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w

Urzędzie

Miejskim

w

Kłobucku

z

siedzibą

przy

ul.

11

Listopada

6,

42-100

Kłobuck

jest

Burmistrz

Kłobucka.

6.3

W

razie

pytań

dotyczących

sposobu

i

zakresu

przetwarzania

danych

osobowych

w

zakresie

działania

Urzędu

Miejskiego
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w

Kłobucku,

a

także

przysługujących

uprawnień,

Wykonawcy

mogą

skontaktować

się

z

Inspektorem

Ochrony

Danych

Osobowych

w

Urzędzie

Miejskim

w

Kłobucku

za

pomocą

adresu

iod@gminaklobuck.pl,

6.4

Administrator

danych

osobowych

–

Burmistrz

Kłobucka

-

przetwarza
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dane

osobowe

Wykonawców

na

podstawie

obowiązujących

przepisów

prawa,

zawartych

umów

oraz

na

podstawie

udzielonej

zgody.

6.5

Dane

osobowe

Wykonawców

przetwarzane

są

w

celu/celach:

1)

udzielenia

zamówienia

publicznego

oraz

w

celu

archiwizacji;

2)

wypełnienia
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obowiązków

prawnych

ciążących

na

Zamawiającym;

3)

realizacji

umów

zawartych

z

kontrahentami

Gminy

Kłobuck;

4)

w

pozostałych

przypadkach

dane

osobowe

Wykonawców

przetwarzane

są

wyłącznie

na

podstawie

wcześniej

udzielonej

zgody

w

zakresie

i

celu

określonym
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w

treści

zgody.

UWAGA:

Podstawę

prawną

przetwarzania

danych

osobowych

stanowi

ustawa

Prawo

zamówień

publicznych.

6.6

W

związku

z

przetwarzaniem

danych

w

celach,

o

których

mowa

w

pkt

6.4

odbiorcami

danych

osobowych

Wykonawców

mogą
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być:

1)

organy

władzy

publicznej

oraz

podmioty

wykonujące

zadania

publiczne

lub

działające

na

zlecenie

organów

władzy

publicznej,

w

zakresie

i

w

celach,

które

wynikają

z

przepisów

powszechnie

obowiązującego

prawa;

2)

inne

podmioty,

które
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na

podstawie

stosownych

umów

podpisanych

z

Gminą

Kłobuck

przetwarzają

dane

osobowe

dla

których

Administratorem

jest

Burmistrz

Kłobucka.

UWAGA:

Dane

osobowe

będą

ujawniane

Wykonawcom

oraz

wszystkim

zainteresowanym.

6.7

Dane

osobowe

będą

przechowywane

przez

okres
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niezbędny

do

realizacji

celów

określonych

w

pkt

6.4,

a

po

tym

czasie

przez

okres

oraz

w

zakresie

wymaganym

przez

przepisy

powszechnie

obowiązującego

prawa.

6.8

W

związku

z

przetwarzaniem

danych

osobowych

Wykonawcy

przysługują

następujące
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uprawnienia:

1)

prawo

dostępu

do

danych

osobowych,

w

tym

prawo

do

uzyskania

kopii

tych

danych;

2)

prawo

do

żądania

sprostowania

(poprawiania)

danych

osobowych

–

w

przypadku,

gdy

dane

są

nieprawidłowe

lub

niekompletne;

3)
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prawo

do

żądania

usunięcia

danych

osobowych

(tzw.

prawo

do

bycia

zapomnianym),

w

przypadku,

gdy:

a)

dane

nie

są

już

niezbędne

do

celów,

dla

których

były

zebrane

lub

w

inny

sposób

przetwarzane,

b)

osoba,
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której

dane

dotyczą,

wniosła

sprzeciw

wobec

przetwarzania

danych

osobowych,

c)

osoba,

której

dane

dotyczą

wycofała

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych,

która

jest

podstawą

przetwarzania

danych

i

nie

ma

innej

podstawy

prawnej

przetwarzania

danych,
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d)

dane

osobowe

przetwarzane

są

niezgodnie

z

prawem,

e)

dane

osobowe

muszą

być

usunięte

w

celu

wywiązania

się

z

obowiązku

wynikającego

z

przepisów

prawa;

4)

prawo

do

żądania

ograniczenia

przetwarzania

danych

osobowych

–
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w

przypadku,

gdy:

a)

osoba,

której

dane

dotyczą

kwestionuje

prawidłowość

danych

osobowych,

b)

przetwarzanie

danych

jest

niezgodne

z

prawem,

a

osoba,

której

dane

dotyczą,

sprzeciwia

się

usunięciu

danych,

żądając

w

zamian

ich

ograniczenia,
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c)

Administrator

nie

potrzebuje

już

danych

dla

swoich

celów,

ale

osoba,

której

dane

dotyczą,

potrzebuje

ich

do

ustalenia,

obrony

lub

dochodzenia

roszczeń,

d)

osoba,

której

dane

dotyczą,

wniosła

sprzeciw

wobec

przetwarzania

danych,

do
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czasu

ustalenia

czy

prawnie

uzasadnione

podstawy

po

stronie

administratora

są

nadrzędne

wobec

podstawy

sprzeciwu;

5)

prawo

do

przenoszenia

danych

–

w

przypadku

gdy

łącznie

spełnione

są

następujące

przesłanki:

a)

przetwarzanie

danych

odbywa

się
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na

podstawie

umowy

zawartej

z

osobą,

której

dane

dotyczą

lub

na

podstawie

zgody

wyrażonej

przez

tą

osobę,

b)

przetwarzanie

odbywa

się

w

sposób

zautomatyzowany;

6)

prawo

sprzeciwu

wobec

przetwarzania

danych

–

w

przypadku
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gdy

łącznie

spełnione

są

następujące

przesłanki:

a)

zaistnieją

przyczyny

związane

z

szczególną

sytuacją

Wykonawcy,

w

przypadku

przetwarzania

danych

na

podstawie

zadania

realizowanego

w

interesie

publicznym

lub

w

ramach

sprawowania

władzy

publicznej

przez

Administratora,
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b)

przetwarzanie

jest

niezbędne

do

celów

wynikających

z

prawnie

uzasadnionych

interesów

realizowanych

przez

Administratora

lub

przez

stronę

trzecią,

z

wyjątkiem

sytuacji,

w

których

nadrzędny

charakter

wobec

tych

interesów

mają

interesy

lub

podstawowe

prawa
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i

wolności

osoby,

której

dane

dotyczą,

wymagające

ochrony

danych

osobowych.

6.9

W

przypadku

gdy

przetwarzanie

danych

osobowych

odbywa

się

na

podstawie

zgody

osoby

na

przetwarzanie

danych

osobowych

(art.

6

ust.

1

lit.

a
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RODO),

przysługuje

Wykonawcy

prawo

do

cofnięcia

tej

zgody

w

dowolnym

momencie.

Cofnięcie

to

nie

ma

wpływu

na

zgodność

przetwarzania,

którego

dokonano

na

podstawie

zgody

przed

jej

cofnięciem,

z

obowiązującym

prawem.

6.10

Podanie

danych
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jest

dobrowolne,

jednakże

ich

niepodanie

może

uniemożliwić

Zamawiającemu

dokonanie

oceny

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu

oraz

zdolności

Wykonawcy

do

należytego

wykonania

zamówienia,

co

skutkować

może

wykluczeniem

Wykonawcy

z

postępowania

lub

odrzuceniem

jego

oferty.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/ad44de84-44f5-4777-93ec-3c38...

84 z 87 10.01.2019, 10:40



6.11

W

przypadku

powzięcia

przez

Wykonawcę

informacji

o

niezgodnym

z

prawem

przetwarzaniu

w

Urzędzie

Miejskim

w

Kłobucku

danych

osobowych,

przysługuje

mu

prawo

wniesienia

skargi

do

organu

nadzorczego

właściwego

w

sprawach

ochrony

danych

osobowych.
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6.12

W

sytuacji,

gdy

przetwarzanie

danych

osobowych

odbywa

się

na

podstawie

zgody

osoby,

której

dane

dotyczą,

podanie

przez

Wykonawcę

danych

osobowych

Administratorowi,

ma

charakter

dobrowolny.

6.13

Podanie

danych

osobowych

przez

Wykonawcę

jest

obowiązkowe,
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w

sytuacji,

gdy

przesłankę

przetwarzania

danych

osobowych

stanowi

przepis

prawa

lub

zawarta

między

stronami

umowa.

6.14

Dane

osobowe

Wykonawców

mogą

być

przetwarzane

w

sposób

zautomatyzowany

i

nie

będą

profilowane.
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