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[ RozdzialI INazwa oraz adres Zamawiajatcego 

ZAMAWIAJI\CY 
Gmina Naruszewo 
Naruszewo 19A 
09 - 152 Naruszewo 

REPREZENTOWANA PRZEZ Beate PiericiDsq -W6jta Gminy Naruszewo 

NIP 567-17-89-052 

REGON 130378278 

TelefoD 23663 1051 

DDi i godziDY urz~dowaDia od poniedzialku do pi,!tku w godz. 800 
- 1600 

Adres poczty elektroDiczDej (e-mail) gmiDa@Daruszewo.pl 

Rozdzialll Tryb udzielenia zam6wienia 

Podstawa prawna udzielenia zamowienia publicznego: art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pom. zm.) oraz Regulamin 
udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Gminy w Naruszewie (Zarz,!dzenie nr 612018 Wojta 
Gminy Naruszewo z dn. 10.01.2018 r.). 

[ Rozdzialm IOpis przedmiotu zam6wienia 

31520000-7 Lampy i oprawy oswietleDiowe 

1. 	 przedmiot zamowienia obejmuje dostawy oraz montai: lamp hybrydowych i solarnych na terenie 
gminy Naruszewo. 

2. 	 Zadanie zostalo podzielone na cZysci ze wzglydu na miejsce montaZu: 
a) 	Cz~sc I - Miejscowosc: JaDuszewo, Obr~b: JaDuszewo, dz. Dr ewid. 81 oraz 111 - 2 szt. 

(szczegolowy opis znajduje siy w projekcie budowlanym stanowi,!cym zal'!cznik nr 3 i 4 do 
niniejszego zaproszenia) 

b) Cz~sc II - Miejscowosc: Droch6wka, Obr~b: Droch6wka, dz. Dr ewid. 128/1 - 1 szt. 
(szczegolowy opis majduje siy w projekcie budowlanym stanowi,!cym zal,!cznik nr 5 do 
niniejszego zaproszenia), 

c) 	Cz~sc III - Miejscowosc: Naruszewo, Obr~b: Naruszewo, dz. Dr ewid. 115 - 2 szt. 
(szczegolowy opis znajduje siy w projekcie budowlanym stanowi'!cym zal,!cznik ill 6 do 
niniejszego zaproszenia), 

d) 	Cz~sc IV - Miejscowosc: Nacpolsk, Obr~b: Nacpolsk, dz. Dr ewid. 48/4 - 2 szt. 
(szczegolowy opis lamp znajduje siy w projekcie budowlanym stanowi,!cym zal,!cznik ill 7 do 
niniejszego zaproszenia), 

e) 	Cz~sc V - Miejscowosc: Nowe Naruszewo, Obr~b: Nowe Naruszewo, dz. Dr ewid. 170 - 1 
szt. (szczeg61owy opis lampy majduje siy w projekcie budowlanym stanowi,!cym zal'!cznik ill 
8 do niniejszego zaproszenia). 

3. 	Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje siy w: 
a) Projektach budowlanych (Zal,!czniki od nr 3 do nr 8 do Zaproszenia), 
b) Specyfikacjach technicmych wykonania i odbioru robot budowlanych (Zal'!cznik Nr 10 do 

Zaproszenia ), 

c) Przedmiarze robot (Zal'!cznik 9 do Zaproszenia). 


4. 	Wykonawca zapewni kompleksow'! obslugy geodezyjn,! wykonywanych robot przez uprawnione 
sluZby geodezyjne, obejmuj'lC'! wytyczenie oraz inwentaryzacjy powykonawcz'!. 

5. 	 Wykonawcy zaleca siy na wlasn,! odpowiedzialnosc, koszt i ryzyko odwiedzenie i sprawdzenie 
miejsca robot oraz jego otoczenia w celu oceny czynnik6w koniecznych do przygotowania oferty 
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicmego (nie jest to warunek uczestnictwa 
w postypowaniu). Wizja na terenie rob6t nie bydzie organizowana przez Zamawiaj,!cego. 
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6. 	 Wykonawca rna obowiqzek przeprowadzi6 roboty w sposob bezpieczny, zgodny z infonnacjq 
dotyczqcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Teren robot przed rozpoczyciem real izacj i prac, 
nalezy trwale oznakowae i zabezpieczy6 w celu zapewnienia bezpieczenstwa 

7. 	Wykonawca zobowiqzany jest udzielie gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot zamowienia 
na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materialy w ilosci 60 miesi~cy. Tennin liczony 
bydzie od daty koncowego odbioru robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu 
koncowego. 

8. Warunki realizacji robot: 
a) Przedmiot zam6wienia nalezy wykonae zgodnie z zapisami niniejszego zaproszenia, projektem 

budowlanym, obowiqzujqcymi nonnami, wiedzq i sztukq budowlanq, przepisami w zakresie 
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi, stosujqc siy do polecen 
lnspektora nadzoru inwestorskiego. 

b) Wykonawca przed wbudowaniem rnateria16w, zobowiqzany jest do przedstawienia 
Inspektorowi nadzoru dokument6w potwierdzajqcych parametry tych materia16w w celu 
dokonania kontroli. 

c) Wykonawca rna obowiqzek zorganizowae i przeprowadzie roboty w spos6b bezpieczny, nie 
stwarzajqcy zagrozenia dla os6b przebywajqcych na terenie inwestycji. 

d) Zamawiajqcy, do liZytku wlasnego, zastrzega sobie prawo zqdania od Wykonawcy 
powykonawczego zestawienia koszt6w. 

9. 	 W przypadku wystqpienia kolizji z urzqdzeniami melioracji wodnych szczeg61owych, w tyrn 
koniecznosci ich przebudowy, nalezy uzyskae niezbydne dokumenty zezwalajqce na 
prowadzenie prac od odpowiednich organ6w. Kserokopiy dokument6w nalezy dolqczye do 
dokumentacji odbiorowej. Prace nalezy prowadzie pod nadzorem wlaSciwej terenowo jednostki 
Z wykonanej naprawy, nalezy sporzqdzie dokumentacjy fotograficznq, zalqczye do dokument6w 
odbiorowych z opisem i okresleniern jego lokalizacji. 

10. 	 Zamawiajqcy dopuszcza rnozliwose zaoferowania rnateria16w r6wnowaZnych w stosunku do 
okreslonych w dokurnentacji projektowej, tzn. nie gorszych, niz wskazane w opisie przedmiotu 
zam6wienia, przy czym nie mogq bye one 0 paran1etrach gorszych, niz parametry materia16w 
wskazanych przez Zamawiajqcego w projekcie, przedrniarze. Wykonawca, kt6ry powoluje siy na 
rozwiqzania r6wnowaZne opisywane przez Zamawiajqcego, jest obowiqzany wykazae, ze 
oferowane przez niego rnaterialy budowlane spelniajq wyrnagania okreslone przez 
Zamawiajqcego. W takiej sytuacji Zamawiajqcy wymaga zlozenia stosownych dokument6w 
potwierdzajqcych parametry tych materia16w. 
Wszelkie materialy okreslone w dokumentacji , pochodzqce od konkretnych producent6w, 
okreslajq minimalne parametry jakosciowe i cechy uZytkowe, jakim muszq odpowiadae 
materialy, aby spelnie wymagania stawiane przez Zamawiajqcego. UZyte w dokumentacji 
ewentualne nazwy materia16w nie Sq obowiqzujqce i naleZy przyjqe, iz stano wi q 
wskazania/propozycje i majq na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwaiJ. 
Zamawiajqcego w stosunku do okreslonego rozwiqzania. Wyroby budowlane, kt6re bydq 
liZywane do realizacji przedmiotu zam6wienia, muszq spelniae wymagania wynikajqce z 
przepisow prawa, w tym w szczeg61nosci ustawy z dnia 16.04.2004 r. 0 wyrobach budowlanych 
oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 

II. 	Wykonawca, na kaZde tqdanie Zamawiajqcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, jest 
zobowiqzany do okazania certyfikat6w zgodnosci lub aprobat technicznych kaZdego uZywanego 
na budowie wyrobu. Materialy i urzqdzenia wbudowane przez Wykonawcy mUSZq bye 
nieuZywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadac, co do jakosci, wymogom dotyczqcym wyrob6w 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo 
budowlane, a taue wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej 
zlozonej ofercie. 

12. 	 Dla cz~sci V - Wykonawca zobowiqzany jest do pozyskania zezwolenia na prowadzenie rob6t w 
pasie drogowym od MZDW Rejon Wolomin. 

13 . 	Integrainq czyse zaproszenia stanowi projekt umowy (Zalqcznik Nr 2 do zaproszenia). 
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[ Rozdzial IV ITermin realizacji zam6wienia 

1. 	 Dla cz-rsci od I do III: 
a) Termin rozpocz-rcia realizacji przedmiotu zam6wienia - niezwlocznie po podpisaniu 

umowy, 

b) Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zam6wienia - do dn. 16 grudnia 2019 r. 


2. 	Dla cz-rsci IV i V: 
a) Termin rozpocz-rcia realizacji przedmiotu zamowienia - niezwlocznie po uzyskaniu przez 

Zamawiaj~cego dokumentu zezwalaj~cego na prowadzenie robot budowlanycb, 

b) Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zam6wienia - do dn. 16 grudnia 2019 r. 


IRozdzial V IOpis sposobu przygotowania oferty 

1. 	 Wykonawca moze zloZye jednq oferty na dowolnq liczby czysci zgodnie z warunkami 
okreslonymi w niniejszym Zaproszeniu 

2. 	 Kazdy Wykonawca moze zlozye tylko jednq oferty. Oferta musi bye sporzqdzona w jyzyku 
polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporzqdzone w jyzyku obcym Sq skladane 
wraz z tlumaczeniem na jyzyk polski. 

3. Do oferty nalezy zalqczye: 

a) formularz ofertowy (Zalqcznik Nr 1 do zaproszenia), 

b) niezbydne pelnomocnictwa (jezeli zosta!y udzielone). 


4. 	Oferta wraz z zalqcznikami musi bye podpisana przez osoby/y upowaZnionq/e do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z tresciq dokumentu okreslajqcego status prawny 
Wykonawcy lub tresciq zalqczonego do oferty pelnomocnictwa. lezeli osobalosoby podpisujqca 
oferty dziala na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo musi w swej tresci 
jednoznacznie wskazywae uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty naleZy zalqczye oryginal 
lub poswiadczon~ za zgodnosc z oryginalem kopi-r stosownego pelnomocnictwa udzielonego 
przez osoby do tego upowainione. 

5. 	Dokumenty wchodzqce w sklad oferty mogq bye przedstawiane w formie oryginalow lub kopii 
poswiadczonych przez Wykonawcy "ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM". Oswiadczenia 
sporzqdzane na podstawie wzor6w stanowiqcych zalqczniki do niniejszego Zaproszenia powinny 
bye zlozone w formie oryginalu. 

6. 	 Podpis nieczytelny powinien bye dodatkowo opatrzony pieczqtkq imiennq. 
7. 	 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa 0 pieczqtkach, Zamawiajqcy dopuszcza zlozenie 

czytelnego zapisu 0 tresci pieczyci zawierajqcego, co najrnniej , oznaczenie nazwy (firmy) 
i siedziby. 

8. 	Wszelkie miejsca w ofercie, w kt6rych Wykonawca nani6s1 poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie tresci (czyli wylqcznie w miejscach, w kt6rych jest to dopuszczone przez 
Zamawiajqcego) mUSZq bye parafowane przez osoby (osoby) podpisujqcq (podpisujqce) oferty. 

9. 	Zaleca siy ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz polqczenie dokument6w stanowiqcych 
trese oferty w spos6b uniemozliwiajqcy dekompletacjy. 

[ Rozdzial VI IKryterium wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. 	 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest "cena". 

Przy ocenie wysokosci proponowanej ceny najwyzej bydzie punktowana oferta proponujqca 
najnizszq ceny za wykonanie przedmiotu zam6wienia (odpowiedniej czysci zam6wienia), 
pozostale oferty bydq przeliczane wg wzoru: 

Cena najniZszej oferty (zl) 

CENA = ------------------------------------------ X 100,00 pkt X 100% 


Cena oferty badanej (zl) 


Maksymalna liczba pUnkt6w otrzymana za to kryterium wynosi 100. 
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2. 	Zamawiajqcy udzieli mmeJszego zamowlenia Wykonawcy, kt6ry otrzyma najwiykszq ilose 
punkt6w stanowiqcq sumy punkt6w uzyskanych w poszczeg6lnym kryterium oceny oferty. 

3. 	 Wyliczenia punkt6w bydq dokonywane z dokladnosciq do dw6ch miejsc po przecinku, wedlug 
zasady matematycznej, iz wartosci 1-4 zaokrqgla siy w d61, a wartosci 5-9 zaokrqgla siy w g6ry. 

IRozdzial VII IOpis sposobu obliczenia eeny 

1. 	 Kazdy z Wykonawc6w moze zaproponowae tylko jednq ceny i nie moze jej zmienie. Nie 
prowadzi siy negocjacji w sprawie ceny. 

2. 	 Jako ceny nalezy rozumiee wartose wyrazonq w jednostkach pieniyznych, kt6rq kupujqcy jest 
obowiqzany zaplacie przedsiybiorcy za towar lub uslugy. 

3. 	Ceny oferty Wykonawca wpisuje na formularzu oferty (Zalqcznik Nr 1 do Zaproszenia). Podana 
w ofercie cena musi bye wyrazona w PLN. Cena musi uwzglydniae wszystkie wymagania 
niniejszego zaproszenia oraz obejmowae wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu 
nalezytej oraz zgodnej z obowiqzujqcymi przepisami realizacji przedmiotu zam6wienia. 

4. 	 Cena oferty musi zawierae wszystkie koszty niezbydne do zrealizowania zam6wienia, 
wynikajqce wprost z wytycznych Zaproszenia. Cena oferty musi obejmowae calkowity koszt 
wykonania zam6wienia, w tym r6wniez wszelkie koszty towarzyszqce wykonaniu przedmiotu 
zam6wienia, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 

5. 	 Wykonawca jest zobowiqzany przewidziee wszystkie okolicznosci wplywajqce na 
wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy, nie moze bye podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia. 

6. 	 Cena oferty obejmuje wszelkie naklady i koszty, w tym podatek V AT w obowiqzujqcej 
wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwiqzku z realizacjq zam6wienia. Prawidlowe 
ustalenie stawki podatku V AT lezy po stronie Wykonawcy. 

7. 	 Wszystkie wartosci winny bye liczone do dw6ch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrqgla siy do 
pelnych groszy, przy czym konc6wki ponizej 0,5 grosza pomija siy, a konc6wki 0,5 grosza 
i wyzsze zaokrqgla siy do 1 grosza. 

8. 	 Wszystkie ceny okreslone przez Wykonawcy zostanq ustalone na okres waZnosci umowy i nie 
bydq podlegaly zmianom, poza ustawowq zmianq stawki podatku V AT w taki spos6b, ze zmiana 
wysokosci podatku wplynie na wartose brutto zam6wienia. 

I Rozdzial VIII I Warunki post~powania 

1. 	 W niniejszym postypowaniu nie stosuje siy przepis6w ustawy Prawo zam6wien publicznych. 
2. 	Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do: 

a)zqdania szczeg6lowych informacji i wyjasnien od Wykonawc6w na kazdym etapie 
postypowania, 

b )zmiany terminu skladania ofert, 
c)poprawiania w ofercie oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych z uwzglydnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwlocznie zawiadamiajqc 0 tym 
Wykonawcy, kt6rego oferta zostala poprawiona. 

3. 	Oferta zlozona po terminie lub w niewlasciwym miejscu i wymaganej formie nie podlega ocenie. 
Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca oferty, kt6ra zostala zlozona po terminie, zawiadamiajqc 
wykonawcy 0 zlozeniu oferty po terminie. 

4. 	Zamawiajqcy moze wezwae Wykonawc6w, kt6rzy w okreslonym terminie nie zlozyli 
wymaganych oswiadczen, dokument6w lub pelnomocnictw alba kt6rzy zlozyli wymagane 
oswiadczenia i dokumenty, zawierajqce blydy lub kt6rzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, 
do ich zlozenia w wyznaczonym terminie. 

5. 	Zamawiajqcy niezwlocznie po wybraniu oferty albo uniewaznieniu postypowania bez dokonania 
wyboru, powiadomi na pismie Wykonawc6w 0 jego wyniku. 

6. 	Zamawiajqcy uniewazni postypowanie: 
a) jezeli cena najkorzystniejszej oferty bydzie przewyzszae kwoty, kt6rq Zamawiajqcy zamierzal 

przeznaczye na sfinansowanie zam6wienia, chyba ze Zamawiajqcy bydzie m6g1 zwiykszye ty 
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 
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b) w przypadku nie zlozenia co najmniej jednej oferty, 
c) jesli postypowanie obarczone bydzie niemozliw'l do usuniycia wad'l, 
d) Zamawiaj'lcy zastrzega sobie mozliwosc uniewaZnienia postypowania bez podawania 

przyczyny. 
7. Zlozenie oferty niezgodnej 	z niniejszym Zaproszeniem do zlozenia oferty cenowej oraz brak 

wymaganych dokument6w, skutkowac bydzie odrzuceniem oferty. 
8. 	 Wyklucza siy Wykonawcy, kt6ry nie wykazal spelniania warun.k6w udzialu w postypowaniu, 

ajego oferty uznaje siy za odrzucon'l. 
9. 	Zamawiaj'lcy w celu ustalenia czy oferta zawiera raz'lco nisk'l ceny, moze zwr6cic siy 

do Wykonawcy 0 udzielenie w okreslonym terminie wyjasnieil dotycz'lcych element6w oferty 
maj'lcych wplyw na wysokosc ceny. 

10. 	 Zamawiaj'lcy niezwlocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie intemetowej informacje 
dotycz'lC'l: 
a) kwoty, jak'l zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia, 
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty w terminie, 
c) kryterium oceny ofert. 

Informacje 0 formalnokiach, jakie powinny zostac dopelnione po wybone
RozdzialIX ofertv' w celu zawarcia umowv w sDrawie zam6wienia Dublieznesr:o 

1. 	 Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi¥any jest 
do zawarcia umowy z Zamawiaj'lcym. 

2. 	 Termin zwi'lzania ofert'l w przedmiotowym postypowaniu wynosi 30 dni licz'lc od dnia 
skladania ofert. 

3. 	 Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj'lcy wezwie niezwlocznie Wykonawcy, kt6ry 
zlozyl najkorzystniejsz'l oferty do zawarcia umowy. 

4. 	 lezeli Wykonawca uchyla siy od zawarcia umowy, Zamawiaj'lcy moze zawrzec umowy 
z Wykonawc'l, kt6rego oferta byla nastypna w kolejnosci, pod warunkiem, ze nie uplynCll termin 
zwi¥ania ofert'l. 

zmiany umowy zawartej w wyniku pneprowadzenia
RozdzialX 

osteDowania 0 udzieleni zam6wienia 

Istotne postanowienia, kt6re zostan'l wprowadzone do tresci zawieranej umowy, zawarto 
w projekcie umowy, kt6ry stano wi Zalqcznik nr 2 do zaproszenia. 

[ Rozdzial XI IObowhp:ek informacyjny wynikajllCY z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp0l"Z'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi¥ku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE 
(og6lne rozpofl'ldzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", 
informujy, Ze: 
1. 	 Administratorem PanilPana danych osobowych jest Gmina Naruszewo z siedzib'l w miejscowosci 

Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, dane kontaktowe: tel. 23663 1051, fax. 23663 1051 wew. 
34, e-mail: gmina@naruszewo.pl. 

2. 	 Administrator wyznaczyl Inspektora ochrony danych osobowych, kt6rym jest dostypny pod adresem 
e-mail: iod@naruszewo.pl. 

3. 	 PanilPana dane osobowe przetwarzane byd'l na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
zwi¥anym z postypowaniem 0 udzielenie przedmiotowego zam6wienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu niegraniczonego. 

4. 	 Odbiorcami PanilPana danych osobowych byd'l osoby lub podmioty, kt6rym udostypniona zostanie 
dokumentacja postypowania w oparciu 0 art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zam6wieil publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp". 
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5. 	 PaniJPana dane osobowe byd'l- przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakonczenia postypowania 0 udzielenie zam6wienia. 

6. 	 Obowiqzek podania przez PaniqIPana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczqcych jest 
Vvymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w 
postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych 
wynikaj'l- z ustawy Pzp. 

7. 	 W odniesieniu do PaniJPana danych osobowych decyzje nie byd'l- podejmowane w spos6b 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostypu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych - skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmian'l- wyniku postypowania 0 udzielenie 
zam6wienia publicznego ani zmian'l- postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustaw'l- Pzp 
oraz nie moZe naruszac integralnosci protokolu oraz jego za1'l-cznik6w, 

c) na podstawie rut. 18 RODO prawo Zqdruua od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie rna zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapevroienia korzystania ze srodk6w ochrony pravroej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub pravroej, lub z uwagi na wame wzglydy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
panstwa czlonkowskiego; 

d) 	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PaniJPan, 
ze przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczqcych narusza przepisy RODO; 

9. 	 Nie przysruguje PanilPanu: 
a) w zwiqzku z art. 17 Ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do uSUluycia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podsta\v;e art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 

podstaw'l- pravro'l- przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

1. 	 Wykonawca moze zlecic Podwykonawcom wykonanie czysci zam6wienia byd'l-cej przedmiotem 
umowy. 

2. 	 Wykonywanie czysci zam6wienia, 0 kt6rej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawc6w 
odbywa siy na zasadach okreslonych wart. 647 Kodeksu cywilnego. 

3. 	 Zamawiaj'l-cy nie dokonuje zastrzezenia w zakresie obowiqzku osobistego v.'Ykonania przez 
Wykonawcy kluczowych czysci zam6wienia. 

4. 	 Zamawiaj'l-cy z'l-da wskazania przez Wykonawcy w formularzu oferty czysci zan16wienia, kt6rej 
wykonanie zamierza powierzyc Podwykonawcy i podania przez Wykonawcy nazw (firm) 
Podwykonawc6w (jezeli S'l-juz znane). 

5. 	 Przez umowy 0 podwykonawstwo nalezy rozumiec umowy w formie pisemnej 0 charakterze 
odplatnym, kt6rej przedmiotem S'l- uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowi'l-ce czysc 
zam6wienia publicznego, zawart'l- miydzy wybranym przez Zamawiaj'l-cego Wykonawc'l- a 
innym podmiotem (Podwykonawcq), a w przypadku zam6wien publicznych na roboty 
budowlane takze miydzy Podwykonawc'l- a dalszym Podwykonawcq lub miydzy dalszymi 
Podwykonawcami. 

6. 	 Zlecenie wykonania czysci zam6wienia podwykonawcom nie zmienia zobowiqzan Wykonawcy 
wobec Zamawiaj'l-cego za wykonanie tej czysci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawc6w w takim samym stopniu jakby to byly 
dzialania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 
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Informacje 0 sposobie porozumiewania si~ Zamawiaj.cego z 
Rozdzial XIII Wykonawcami oraz przekazywania ojwiadczen lub dokumentOw, a taide 

wskazaDie osob uprawnionych do porozumiewania si" ~ Wyj(onawcami 

1. 	 Komunikacja miydzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa siy zgodnie z wyborem 
Zamawiajqcego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r poz. 2188 ze zm.), lub przy uzyciu srodk6w 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug 
drogq elektronicznq (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.). 

2. Oferty wraz z zalqcznikami oraz wszelkie wyjasnienia i uzupelnienia skladane Sq, pod rygorem 
niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajqcy nie dopuszcza zlozenia ww. dokument6w przy 
pomocy srodka komunikacji elektronicznej lub faxu. 

3. 	 Pozostale dokumenty przekazywane przez Wykonawcy drogq elektronicznq winny bye 
kierowane na adres d.sabalski@naruszewo.pl. 

4. lezeli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq oswiadczenia, 	wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq elektronicznq, kaZda ze stron na zqdanie drugiej strony 
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku gdy Wykonawca nie potwierdzi 
otrzymania korespondencji od Zamawiajqcego przekazanej faksem lub e-mailem, Zamawiajqcy 
przyjmie, zgodnie ze wskazaniem urzqdzen technicznych poprawnosc dostarczenia wiadomosci. 

5. 	 lednoczesnie Zamawiajqcy informuje, ze nie dopuszcza innego sposobu komunikowania siy 
zar6wno z Zamawiajqcym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania siy z Wykonawcami 
- niz wskazany w Zaproszeniu. Oznacza to, ze Zamawiajqcy nie bydzie reagowal na inne formy 
kontaktowania siy z nim, w szczeg6lnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swoJeJ 
siedzibie. 

6. 	 Osoba uprawniona do kontakt6w z Wykonawcami: 

Dominik Sabalski - Inspektor ds. funduszy pomocowych i zam6wien publicznych, 

e-mail: d.sabalski@naruszewo.pl. 


IRozdzial XIV I Miejsce i termin zlounia oferty 

Formularz oferty cenowej nalezy dostarczye w terminie do do. 21 pazdziernika 2019 r. do godz. 
16oodo siedziby Zamawiajqcego: Urz~d Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 - 152 
Naruszewo,pok6j nr 3 (sekretariat urz-rdu), w kopercie zaadresowanej do Zamawiajqcego 
z napisem: "Dostawa wraz z montazem lamp hybrydowych i solarnych na tereoie gminy 
Naruszewo" (znak sprawy: RSG.271.PU.70.2019) lub przeslania formularza oferty cenowej 
w formie elektronicznej (.pdf) na adres: d.sabalski@oaruszewo.pl. Zaleca siy zatytulowanie 
e-maila: "Dostawa wraz z mootazem lamp hybrydowych i solarnych na terenie gminy 
Naruszewo" (znak sprawy: RSG.271.PU.70.2019). 

RozdzialXV 

Nr zalltcznika TItuI 
1 Formularz oferty cenowej 
2 Projekt umowy 

3-8 Projekty budowlano wykonawcze dla poszczeK6lnych lokalizasii 
9 Przedmiary 
10 STWIOR 
11 Projekt gwarancji 

Z powazaniem 

8 

mailto:d.sabalski@oaruszewo.pl
mailto:d.sabalski@naruszewo.pl
mailto:d.sabalski@naruszewo.pl

