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Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

23-07-2020

Termin składania ofert

06-08-2020

Numer ogłoszenia

1255338

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 06.08.2020 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta
Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na
parterze budynku.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Celina Pilżys-Kosmatka, Katarzyna Kordala, Agnieszka Lachowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

65 547 68 55

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na Wykonaniu dokumentacji projektowej
dot. Budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie, zwanego dalej Kontraktem.
b) Opracowanie musi obejmować w szczególności:
1. Budowę otwartego zbiornika retencyjnego - infiltracyjnego o przepuszczalnym dnie mającym za zadanie
przejąć nadmiar spływających wód deszczowych z kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuz ul. Unii
Europejskiej w Lesznie i odwadniajacej rejon „Grzybowo” w Lesznie; Przy projektowaniu należy dążyć do
jak największej ilości wód podlegających infiltracji. Obrys zbiornika nie może przekraczać obrysu zbiornika
który jest wrysowany w załączonym PFU. 
2. Budowa budowli wpustowej wraz z układem podczyszczającym; 
3. Budowę komory rozdziału spływów deszczowych na kolektorze w ul. Unii Europejskiej;
4. Budowę przelewu wprowadzającą wodę z kanalizacji deszczowej od strony ul. Unii Europejskiej do
otwartego zbiornika retencyjnego; 
5. Budowę przelewu odprowadzającej wodę ze zbiornika z powrotem do kanalizacji deszczowej biegnącej
wzdłuż ulicy Unii Europejskiej wraz z połączeniem z kanałem DN 1400;
6. Budowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego oraz potrzeb obsługi terenu objętego
opracowaniem także pod względem funkcji jaką będzie pełnił opisywany obiekt;
7. Powstanie nowych elementów zagospodarowania terenu takich jak elementy małej architektury oraz
elementy typu Land Art. Itp.;
8. Ukształtowanie terenu;



23.07.2020 Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1255338 2/8

9. Przebudowę istniejącej sieci wod-kan wzdłuż ulicy Unii Europejskiej w zakresie wymaganym dla
podłączenia zbiornika retencyjnego do systemu kanalizacji deszczowej;
10. Przebudowę istniejącej sieci wod – kan wzdłuż ulicy Duńskiej w zakresie wymaganym dla podłączenia
zbiornika retencyjnego do systemu kanalizacji deszczowej; 
11. Budowę oświetlenia terenu – należy zaprojektować 2 lampy wpięte do sieci oświetlenia ujętej w
dokumentacji dla budowy parku przy ul. Unii Europejskiej – Projekt zagospodarowania działki jest
załącznikiem do niniejszego zapytania;
12. Wycinkę wraz z karczowaniem istniejącej zieleni kolidującej z planowaną inwestycją;
13. Uporządkowanie istniejącej zieleni która nie koliduje z inwestycją wraz z wykonaniem nowych nasadzeń
zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej;
c) W cenie ofertowej należy ująć:
1. Opracowanie opinii geotechnicznej;
2. Opracowanie projektu budowlanego;
3. Opracowanie operatu wodno – prawnego;
4. Uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji i uzgodnień (Miejskiego Zarządu Dróg, Narady
Koordynacyjnej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, MPWiK, Wody Polskie);
5. Wykonanie projektów wykonawczych; zawierających bilans mas ziemnych niezbędnych do realizacji
zadania;
6. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
7. Opracowanie STWiORB; 
8. Uzyskanie pozwolenia na budowę;
9. Opracowanie mapy do celów projektowych;
10. Pełnienie nadzoru autorskiego. 
d) Szczegółowe warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym szczegółowy zakres
dokumentacji) zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do zapytania.
UWAGA: Załącznik nr 5 i 6 do zapytania ofertowego dostępne są na stronie
http://bip.leszno.pl/przetarg/7164/wykonanie-dokumentacji-projektowej-dot-budowy-zbiornika-
retencyjnego-przy-ul-unii-europejskiej-w-lesznie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Leszno Miejscowość: Leszno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej dot. Budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Unii
Europejskiej w Lesznie

Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na Wykonaniu dokumentacji projektowej
dot. Budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie, zwanego dalej Kontraktem.
b) Opracowanie musi obejmować w szczególności:
1. Budowę otwartego zbiornika retencyjnego - infiltracyjnego o przepuszczalnym dnie mającym za zadanie
przejąć nadmiar spływających wód deszczowych z kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuz ul. Unii
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Europejskiej w Lesznie i odwadniajacej rejon „Grzybowo” w Lesznie; Przy projektowaniu należy dążyć do
jak największej ilości wód podlegających infiltracji. Obrys zbiornika nie może przekraczać obrysu zbiornika
który jest wrysowany w załączonym PFU. 
2. Budowa budowli wpustowej wraz z układem podczyszczającym; 
3. Budowę komory rozdziału spływów deszczowych na kolektorze w ul. Unii Europejskiej;
4. Budowę przelewu wprowadzającą wodę z kanalizacji deszczowej od strony ul. Unii Europejskiej do
otwartego zbiornika retencyjnego; 
5. Budowę przelewu odprowadzającej wodę ze zbiornika z powrotem do kanalizacji deszczowej biegnącej
wzdłuż ulicy Unii Europejskiej wraz z połączeniem z kanałem DN 1400;
6. Budowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego oraz potrzeb obsługi terenu objętego
opracowaniem także pod względem funkcji jaką będzie pełnił opisywany obiekt;
7. Powstanie nowych elementów zagospodarowania terenu takich jak elementy małej architektury oraz
elementy typu Land Art. Itp.;
8. Ukształtowanie terenu;
9. Przebudowę istniejącej sieci wod-kan wzdłuż ulicy Unii Europejskiej w zakresie wymaganym dla
podłączenia zbiornika retencyjnego do systemu kanalizacji deszczowej;
10. Przebudowę istniejącej sieci wod – kan wzdłuż ulicy Duńskiej w zakresie wymaganym dla podłączenia
zbiornika retencyjnego do systemu kanalizacji deszczowej; 
11. Budowę oświetlenia terenu – należy zaprojektować 2 lampy wpięte do sieci oświetlenia ujętej w
dokumentacji dla budowy parku przy ul. Unii Europejskiej – Projekt zagospodarowania działki jest
załącznikiem do niniejszego zapytania;
12. Wycinkę wraz z karczowaniem istniejącej zieleni kolidującej z planowaną inwestycją;
13. Uporządkowanie istniejącej zieleni która nie koliduje z inwestycją wraz z wykonaniem nowych nasadzeń
zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej;
c) W cenie ofertowej należy ująć:
1. Opracowanie opinii geotechnicznej;
2. Opracowanie projektu budowlanego;
3. Opracowanie operatu wodno – prawnego;
4. Uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji i uzgodnień (Miejskiego Zarządu Dróg, Narady
Koordynacyjnej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, MPWiK, Wody Polskie);
5. Wykonanie projektów wykonawczych; zawierających bilans mas ziemnych niezbędnych do realizacji
zadania;
6. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
7. Opracowanie STWiORB; 
8. Uzyskanie pozwolenia na budowę;
9. Opracowanie mapy do celów projektowych;
10. Pełnienie nadzoru autorskiego. 
d) Szczegółowe warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym szczegółowy zakres
dokumentacji) zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do zapytania.
UWAGA: Załącznik nr 5 i 6 do zapytania ofertowego dostępne są na stronie
http://bip.leszno.pl/przetarg/7164/wykonanie-dokumentacji-projektowej-dot-budowy-zbiornika-
retencyjnego-przy-ul-unii-europejskiej-w-lesznie

Kod CPV

71322000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

Harmonogram realizacji zamówienia
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Dokumentację należy opracować w podziale na dwa etapy:
• W ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona dokumentację i uzyska pozwolenie na
budowę dla kanałów i elementów znajdujących się w drodze krajowej nr 12 – ul. Unii Europejskiej (działka
nr 1/7 ark.m. 35)
• w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona dokumentację techniczną wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę stanowiącą przedmiot umowy na pozostały zakres. 
Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie
nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia
zakończenia robót włącznie.

Załączniki

zapytanie ofertowe
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 2 
do zapytania).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia:

Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu umowy następujące osoby:
1) min 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych architektonicznej oraz doświadczenie
polegające na wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w zakresie budowy lub
przebudowy kanalizacji deszczowej. Osoba ta będzie pełniła Funkcję Głównego Projektanta – Koordynatora
zespołu projektantów. 
2) min. 1 osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej/architekt krajobrazu oraz doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej dwóch
dokumentacji projektowych w zakresie zagospodarowania terenów zieleni. Osoba ta będzie pełniła funkcję
Projektanta branży architektonicznej, 
3) min. 1 osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję
Projektanta branży elektrycznej,

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1536377
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1536358
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1536357
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1536356
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1536355
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1536354
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4) min. 1 osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej. Osoba ta
będzie pełniła funkcję Projektanta branży drogowej,

Dane ww. osób (wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, podstawą dysponowania
etc.) wykonawca przekaże w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Dopuszcza się łączenie przez 1 osobę funkcji Projektanta dla poszczególnych branż.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 2 
do zapytania).

Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:
1) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania i finansowania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
2) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności 
w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny
każda ze Stron musi udokumentować,
3) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne
ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa,
4) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności
wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%,
5) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy,
6) Zmiany osobowe:
a) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące
się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, opisanym w zapytaniu.
b) Zmiana osób, przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby, o których
mowa w § 14 ust. 1 umowy, legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa
w ustawie Prawo budowlane.
c) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym
i osobowym jak podwykonawca wskazany w zawartej umowie;
d) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
7) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
8) Pozostałe zmiany:
a) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany;
b) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w
zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu;
c) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli:
i. zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 3 ust. 1
Umowy,
ii. zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych,
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
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poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
9) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawca lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców
10) gdy zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu
zawarcia umowy.
2. Warunkiem dokonania zmiany do umowy jest: 
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, na które powołuje się jako podstawę zmiany umowy,
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,
3) wniosek, o którym mowa w pkt. 2 musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej w
zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie
zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w
tym przez działania sił natury, pożary, epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady,
sabotaże oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego,
sprawującego władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie
niniejszej umowy.
4. Jeżeli w wyniku sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzone zostanie wykonanie robót budowlanych
istotnie odstępujące od projektu budowlanego i wykonawczego, wprowadzone bez wiedzy Wykonawcy,
będzie on zwolniony z obowiązku:
1) wyrażenia zgody na te odstępstwa (zmiany),
2) podpisania oświadczenia o zgodności wykonania inwestycji z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca:
1. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
- formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania),
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do zapytania),
2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych 
„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów określonych powyżej, Wykonawca
obowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale
lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jego wystawcę bądź uwierzytelnione przez
notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz.U z 2015, poz. 783 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Zamówienia uzupełniające

XII. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679:
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:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta
Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
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dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:

 dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony
danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail:
iod@leszno.pl

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dot.
Budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie” , znak sprawy: IN.271.1.38.2020
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
− 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 (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);
− 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 ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium:

Cena ofertowa – waga kryterium to 100 % [pkt.]

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto za opracowanie pełnobranżowej dokumentacji, podana
przez Wykonawcę. Oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru: 
Pktc = Cn / Co * 100
gdzie:
Pktc- liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena ofertowa”
Cn – cena brutto oferty najtańszej 
Co – cena brutto ocenianej oferty

Wykluczenia
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Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 oraz ust. 5 pkt 2) i 4) ustawy - Prawo zamówień publicznych i na tą okoliczność zobowiązany jest
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do zapytania),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO LESZNO

Adres

Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

wielkopolskie , Leszno

Numer telefonu

655298110

Fax

655299612

NIP

6972259898

Tytuł projektu

Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna

Numer projektu

POIS.02.01.00-00-0009/18-00


