Zakład Karny w Kluczborku

46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 4
tel. 77 447 20 70 do 72, fax 77 417 21 70, email: zk_kluczbork@sw.gov.pl

DKw.21.5.2020.KM

Kluczbork, dn. 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3), ust. 3 pkt 1 ppkt a) i b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) wydatki publiczne mogą być ponoszone na
cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.
Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.
Jednym z takich nakładów Zakładu Karnego w Kluczborku jest Wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania remontowego pn. „Remont instalacji elektrycznej w pawilonie
penitencjarnym A w Zakładzie Karnym w Kluczborku – II etap". Działania te muszą być
realizowane zgodnie z normami prawnymi dotyczącymi realizacji ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz uregulowań wewnętrznych w jednostce organizacyjnej.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy zwracam się do Państwa z prośbą
o przygotowanie i złożenie oferty cenowej.
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji
pawilonu penitencjarnego A zawierającymi orientacyjny schemat instalacji elektrycznej.
2) Wymagania szczególne:
Oferta cenowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem ww. przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienie w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj.
że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych
na etapie ich przygotowywania.
Zaleca się, aby Państwo dokonali wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych
i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy
z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia. Ofertę cenową wykonawca powinien skalkulować doliczając wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Koszt wizji lokalnej poniesie
wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wyjaśniającego dla
wykonawcy. Wizji lokalnej można dokonać w dniach 4-5.06.2020 r. oraz 8-9.06.2020 r.
w godzinach 8:00 do 14:00.
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3) Termin wykonania zamówienia: Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienie
w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wykonanie przedmiotu
zamówienia rozumie się jako:
1. Dokumentacja projektowo – wykonawcza w wersji papierowej
elektroniczna – plik w formacie pdf.

- 5 egz. oraz wersja

2. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - 3 egz. oraz
wersja elektroniczna – plik w formacie pdf.
3. Przedmiar robót - 3 egz. oraz wersja elektroniczna – plik w formacie pdf.
4. Kosztorys inwestorski - 3 egz. oraz wersja elektroniczna – plik w formacie pdf.
5. Sporządzenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacji BIOZ - 2 egz. oraz wersja
elektroniczna – plik w formacie pdf.
6. Złożenie kompletnej i spełniającej wymogi aktualnie obowiązujących aktów prawnych
dokumentacji projektowej w odpowiednich instytucjach celem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnień oraz pozwoleń na przeprowadzenie robót budowlanych objętych przedmiotową
dokumentacją.
Ww dokumenty winne zostać sporządzone zgodnie z:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129).
b) Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
oraz obowiązków projektanta wynikających z art. 20. 1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki wskazane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), gdyż będzie wykorzystany do
przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane.
Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie po prawidłowym wykonaniu całości przedmiotu
umowy, potwierdzonym protokołem odbioru całości dokumentacji przez zamawiającego oraz
protokołem przekazania zamawiającemu pozwolenia na budowę oraz pozwolenia Konserwatora
Zabytków.
Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
VAT w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca może wystawić fakturę po
przekazaniu zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy
podpisanego przez strony. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy
wskazany na fakturze VAT.
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4) Kryteria oceny oferty:
Kryteria oceny ofert – 100% cena. Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu
o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną
Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.
5) Termin złożenia oferty i wymagania:
Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres: Zakład Karny w Kluczborku 46-200
Kluczbork, ul. Katowicka 4 dnia 10.06.2020 r. do godziny 9:00 zgodnie ze wzorem formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielenie zamówienia.
Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:
Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej:
„Remont instalacji elektrycznej w pawilonie penitencjarnym A
w Zakładzie Karnym w Kluczborku – II etap"
Nie otwierać do dnia 10.06.2020 r. do godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2020 r. o godzinie 9:30 w biurze działu
kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Kluczborku.
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie
z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. W związku z powyższym, zamawiający nie będzie
udzielał żadnych informacji dot. przesłanych ofert przed terminem złożenia. W toku badania
i oceny ofert co przyczyni się do wyboru oferty, zamawiający udzieli informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty, a także przedstawi informację o innych wykonawcach biorących udział
w postępowaniu oraz zaoferowanej cenie.
6) Termin związania ofertą:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do 30 dni.

7) Zawarcie umowy:
Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy który złoży najkorzystniejszą
ofertę.

8) Tryb zamówienia:
Zamawiający składa niniejsze zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) tj. wartość zamówienia nie
przekracza w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Równocześnie informuję, iż wybór
najkorzystniejszej oferty wykonawcy zostanie dokonany na podstawie procedury wewnętrznej
określonej w regulaminie Zakładu Karnego w Kluczborku w sprawie zasad udzielania zamówień
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publicznych. Wobec powyższego nie przysługują środki ochrony prawnej dotyczące odwołań
wobec czynności zamawiającego. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia
oferty. Dodatkowo zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9) Klauzula informacyjna w zakresie ochrony 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), informuję, że Administratorem Danych
Osobowych jest:
a) Zakład Karny w Kluczborku, ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork tel.: 77 4472070, fax: 77 417 21
70.
b) Administrator Danych Osobowych - kontakt do inspektora ochrony danych osobowych jest
możliwy pod adresem email: zk_kluczbork@sw.gov.pl
Dane osobowe przekazane przez wykonawcę przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w celach wykonywania czynności związanych z procedurami udzielania
zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) dla celów
statutowych, statystycznych i archiwalnych w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających
z ustawy Pzp.
Podstawą do przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie jest zgoda wykonawcy na
przetwarzanie tych danych, określona w treści oferty.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa, w szczególności ustawy Pzp, ustawy o dostępie do informacji
publicznej.
Dane osobowe zawarte w ofercie lub w załącznikach do niej będą przetwarzane
i przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
zaznaczając, że wszystkie operacje przetwarzania danych oparte na tej zgodzie, które miały
miejsce przed wycofaniem zgody pozostają legalne i nie są dalej przetwarzane. Jeżeli nie ma
innej zgodnej z prawem podstawy uzasadniającej ich dalszego przetwarzania lub archiwizowania
to dane te zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności wynikających
z ustawy Pzp.
Wykonawca lub osoby, których dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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.
Dane osobowe wykonawcy, jak również osób wskazanych przez wykonawcę w formularzu
ofertowym lub załącznikach do oferty, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.
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10) Pytania i odpowiedzi:
Wszelkie zapytania proszę kierować do osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcą drogą
elektroniczną (faxem lub e-mail). Wybrany sposób nie może ograniczać konkurencji, więc
dopuszczalna jest również forma pisemna.
Osoba wyznaczona do kontaktu: Krzysztof Morawiec – tel. 774472070 wew. 80, fax. 774172170,
e-mail: krzysztof.morawiec@sw.gov.pl
Wyjaśnienia będą udzielane wszystkim Wykonawcom w formie elektronicznej oraz na stronie BIP
Zakładu Karnego w Kluczborku.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.
3. Wzór umowy – załącznik nr 3.

Za przygotowanie i złożenie oferty z góry dziękuję.
ppłk Kajetan Zbączyniak
Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku
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