URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Pabianice, dnia 10 czerwca 2021 r.
ITK.7013.3.3.2021
Zamawiający:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający:
Miasto Pabianice, z siedzibą: 95-200, Pabianice, ul. Zamkowa 16, reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza, zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza
do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

I.

Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicy Jesiennej w Pabianicach.
Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

II.
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Wymagania zostały zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz wzorze umowy.
CPV 45231400-9, 45316110-9, 71320000-7

2.

Termin wykonania zamówienia:
do dnia 31.10.2021 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia, tzn. prowadzą działalność gospodarczą w ww. zakresie zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie) należycie wykonał minimum 1 zadanie, polegające na budowie oświetlenia ulicznego
o wartości brutto minimum 40.000 zł, oraz załączy dowody potwierdzające, że ww. usługa
zostały wykonana należycie (art. referencje).
Dodatkowo, w przypadku Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 5 lat realizowali roboty
budowlane na rzecz Miasta Pabianice, wymaga się, aby zostały one wykonane należycie
(należy przedstawić referencje).
c) Posiadają ważne opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 30.000,00 zł. (słownie:

3.

Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
tel. +48 42 2254615, +48 42 2254600, fax +48 42 2254669,
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, http://www.um.pabianice.pl
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trzydzieści tysięcy złotych).
4.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Zaświadczenie o wpisie do KRS lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
b) Dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie (art. referencje).
c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem Zamówienia na kwotę min. 30.000,00 zł.
d) Oferta – druk wzoru oferty w załączeniu.
e) Wykaz robót budowlanych wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia do
złożenia oferty.
f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

5.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się:
Wszelkich informacji w zakresie przedmiotowego zaproszenia udziela Wydział Infrastruktury
Technicznej i Komunikacji. Osoby do kontaktu:
Sławomir Jach, tel. (42) 22-54-607, e-mail: sjach@um.pabianice.pl

6.

Termin związania ofertą:
30 dni.

7.

Opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę należy przedłożyć na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia
w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej informacją:
„Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicy Jesiennej w Pabianicach. Nie
otwierać przed 21.06.2021.”

8.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy
ul. Zamkowa 16, do godz. 12.00 dnia 21.06.2021 r.
Oferty zostaną otwarte w dniu 21.06.2021 r. o godz. 12.30 w Wydziale Infrastruktury
Technicznej i Komunikacji, ul. św. Jana 4, pokój nr 23.
Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej
https://bip.um.pabianice.pl/.

9.

Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty – jest to kwota
wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert), którą
należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po
przecinku). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia szczegółowego rozbicia ceny,
wymienionej w Formularzu oferty – osobno prace projektowe i roboty budowlane.
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących
przepisów.

10.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej
oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego waga:
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najniższa cena (KC) – waga 100 % (max liczba punktów 100)
Punktacja zostanie obliczona w sposób następujący:

Cn
Co

Cn
------ x 100, gdzie:
Co
– najniższa oferowana cena brutto spośród nieodrzuconych ofert
– cena oferowana brutto oferty ocenianej

11.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5% kwoty wykonania zamówienia (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
GETIN BANK
Nr rachunku: 47 1560 0013 2473 5210 8000 0006
Tytuł przelewu: „ZNWU – Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia
ul. Jesiennej w Pabianicach”.
/ważne tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto Zamawiającego/,
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu
podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia
w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany
kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego
i Wykonawcę, przed jej podpisaniem.
Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część
zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

12.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, zgodnie z opisem w pkt 11 powyżej.
2) Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty
3) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
4) Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze
Strona 3 z 5

umowy nie podlegają negocjacjom.
5) Wraz z zawarciem umowy na „Budowę w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia
ul. Jesiennej w Pabianicach” zawarta zostanie umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do zaproszenia do
składania ofert.
6) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny.
13.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie zawarcia umowy. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na
zasadach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia.

14.

Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa
w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicy Jesiennej w Pabianicach” prowadzonym
w trybie zaproszenia do składania ofert;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, art. w trybie dostępu do informacji
publicznej;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas trwania umowy i okresu
rękojmi;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących
jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana
nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
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8)

Wykonawcy nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit.
C RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
15.

Załączniki do zaproszenia do składania ofert:
Załącznik nr 1 – Wzór umowy
Załącznik nr 2 – Program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik nr 3 – Formularz oferty
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu robót
Załącznik nr 5 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 złotych, udostępnionym w Biuletynie
Informacji Publicznej: www.bip.um.pabianice.pl
Prezydent Pabianic

/-/
Grzegorz Mackiewicz
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