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Przetarg nieograniczony: 

Budowa wiaty gospodarczej oraz podziemnego systemu magazynowania odpadów w ZOL 

przy ul. Szubińskiej 4 na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego  
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 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45110000- 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45000000- 7  Roboty budowlane  

45261210- 9 Roboty dekarskie 

45400000- 1 Roboty wykończeniowe 

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

KRS 0000456064, NIP 524-27-58-370, (dalej jako „Zamawiający” lub „SCOL sp. z o.o.”). 

Adres do korespondencji: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa,  

Tel: (22) 811 06 88,  e-mail biuro@scol.warszawa.pl, strona internetowa: www.scol.warszawa.pl  

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1. Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień 

publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwana (dalej jako „Pzp”).  

 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ”, mają zastosowanie przepisy w/w ustawy  oraz akty wykonawcze do ustawy Pzp, 

w szczególności Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

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

zamówienia (poz. 1126). 

 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1025), jeżeli 

przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa wiaty gospodarczej oraz podziemnego systemu 

magazynowania odpadów w ZOL przy ul. Szubińskiej 4 na potrzeby Stołecznego Centrum 

Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.” 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje wszystkich robót budowlanych wynikających z 

dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Szlis Architekt Jacek Szlis, ul. Małego 

Rycerza 6A, 03-287 Warszawa. 

2.1. Szczegółowy zakres robót obejmuje opracowany:  

a) Projekt budowlany 

b) Przedmiar robót, 

c) STWiOR 
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3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik 

Nr 6 do SIWZ. 

4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się z załączoną do SIWZ 

dokumentacją oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich 

innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

5. Ze względu na specyfikę robót wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania 

zamówienia. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej terenu robót w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu przybycia:  - ZOL przy ul. Szubińskiej:  

Pani Katarzyna Markocka 22/811 06 88 wew. 270. 

6. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z: 

6.1. warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

projektem budowlanym, przedmiarem robót  oraz STWiOR, 

6.2. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przepisami prawa, harmonogramem, zasadami 

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru (lub innej osoby upoważnionej przez 

zamawiającego), w szczególności zgodnie z: 

• ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202),wraz z aktami 

wykonawczymi, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002. 75.690 z 

późn. zm.), 

• ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze 

zm.). 

• ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 799 ze 

zm.),  

• ustawy z dnia 24.05.2018 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701), 

• ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2018r. poz. 1454 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

7. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:  

• prace wykonywane będą na terenie, gdzie jest czynny obiekt  Opiekuńczo - Leczniczy, w którym 

całodobowo przebywają pacjenci. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający musi zapewnić ciągłość udzielania 

świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej w Zakładzie, Zamawiający zastrzega, iż 

wszystkie prace związane z pracami związanymi z instalacją sanitarną, wodociągową i elektryczną, a 

które mogłyby zakłócić prace oddziałów w Zakładzie, muszą być wcześniej zgłoszone Zamawiającemu 

oraz prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócały pracy Zamawiającego.  

8. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane  

z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z 

organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu oraz inne koszty towarzyszące np.: robót 

przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji. 

9. Wszelkie roboty dodatkowe, zamienne i niewymagające wykonania winny być opisane  

w przygotowanym przez Wykonawcę ,,protokole konieczności” i niezwłocznie przedstawione wraz ze 

szczegółową wyceną do akceptacji Zamawiającemu. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników 

na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 

11. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, 

osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone 

działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez 

kodeks cywilny. 

12. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie 

Zakładu. 

13. Jeżeli w SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to 

określają one minimalny standard, jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny, Wykonawca 

w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”. Wskazanie równoważności 

zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć 

dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży 

obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są 

równoważne w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego. 

14. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym 

materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
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równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że 

zastosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy 

Pzp. 

15. W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych w ofercie rozwiązań, 

Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) 

równoważności. 

16. Wykonanie robót budowlanych będzie zgodne z wytycznymi zatwierdzanymi w projekcie 

budowlanym. 

17. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się z załączoną do SIWZ 

dokumentacją, dokonać wizji terenu robót i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne 

do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji 

zamówienia. 

18. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonymi do stosowania przez ustawę Prawo budowlane posiadającymi aktualne 

atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 

19. Nieumieszczenie w zestawieniu zamiennych, równoważnych materiałów oznaczać będzie, że w trakcie 

realizacji prac zastosowane będą materiały wynikające z dokumentacji. 

20. Zamawiający dopuszcza prace budowlane od poniedziałku do soboty w godzinach od godz. 08.00 do 

20.00. Prace Wykonawcy w dni ustawowo wolne od pracy oraz pozostałe, poza godzinami 

wymienionymi wyżej wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

21. Wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru (lub inną) ze strony Zamawiającego zobowiązany 

jest dokonywać w toku realizacji Umowy wszelkich czynności faktycznych i formalności 

administracyjnych związanych z procesem budowy. O wszystkich czynnościach tego rodzaju, 

Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie oraz ze stosownym 

wyprzedzeniem uzyskać pełnomocnictwo/pełnomocnictwa lub upoważnienia od Zamawiającego. 

22. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę 

roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót 

oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub 

może być logicznie wywnioskowane. 

23. Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 

wynikających z następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 poz. 799 ze zm.), 

b) ustawy z dnia 24.05.2018 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701). 
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24. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek udokumentować 

Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji robót z Zamawiającym lub osobą 

przez niego upoważnioną w zakresie organizacji robót, koordynacji i bezpieczeństwa wykonywania 

robót. 

26. Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 

prowadzenia robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. ppoż. 

27. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 

27.1. uzgodnienie z Zamawiającym w terminie wskazanym we wzorze umowy, ostatecznego 

Harmonogramu rzeczowego robót. Zamawiający przewiduje rozliczenie z Wykonawcą 

fakturą końcową wystawioną po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca bez akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego nie zostanie dopuszczony 

do wykonywania prac zgodnie z Umową, a ewentualne opóźnienie w zakończeniu 

przedmiotu Umowy z tego wynikające będzie traktowane, jako powstałe z winy Wykonawcy 

i nie będzie podstawą do przedłużenia umownego terminu zakończenia przedmiotu Umowy, 

27.2. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref 

niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

27.3. utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, po 

zakończeniu gruntowne posprzątanie terenu objętego budową, 

27.4. wywiezienie oraz zagospodarowanie gruzu i innych odpadów pozostałych po wyburzeniu, 

27.5. uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego przez 

inspektora nadzoru oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 

deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejska normą, aprobat technicznych - dla tych 

materiałów, przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów, 

27.6. wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia, jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem, 

27.7. przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, na własny koszt. Wykonawca 

obowiązany jest do wykonywania i ponoszenia kosztów badań, prób, testów i sprawdzeń 

wymaganych przepisami, a dotyczących wykonywanych robót budowlanych celem 

potwierdzenia prawidłowości wykonania, osiągnięcia zakładanych parametrów, czy też oceny 

bezpieczeństwa eksploatacji i użytkowania, 
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27.8. przygotowanie wszelkich wniosków i dokumentów związanych z realizacją robót i odbiorem 

końcowym, 

27.9. przekazanie Zamawiającemu gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i sprzęt, 

27.10. przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, po zakończeniu 

robót, a przed odbiorem końcowym następujących dokumentów: 

• protokołów badań i sprawdzeń - oryginały; 

• protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 

• atestów, deklaracji zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów wbudowanych, zatwierdzonych 

przez osobę upoważnioną wg. opisu powyżej; 

• dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem ułożenia sieci elektrycznej i światłowodów. 

28. Zamawiający wymaga okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlanej - 60 miesięcy (5 lat) 

- bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 

budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego. Wykonawca przy protokole odbioru 

końcowego przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń, których okres 

będzie minimum 24 miesięcy. 

29. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych 

przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. W okresie gwarancji 

Wykonawca będzie wykonywał bezpłatnie wszelkie przeglądy urządzeń zamontowanych w budynku.  

30. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i 

podwykonawcę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót 

budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze 

zm.). Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, 

dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru. 

31. Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie w/w warunków realizacji zamówienia 

zostały opisane we wzorze umowy. 

 

III.ZAMÓWIENIA CZĘSCIOWE/OFERTA WARIANTOWA/ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
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6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji,  

o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 24aa. 

 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin realizacji umowy : max. 90 dni - termin wykonania jest jednym z kryterium oceny ofert. 

V. PODWYKONAWSTWO. 

1. Zgodnie z art. 36b ust 1. ustawy PZP, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę  

w Formularzu Oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 

podania przez Wykonawcę firm (nazw) podwykonawców. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 13-22 i ust 5 pkt.1 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu 

o art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp. tj.: 

1.1 w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sad 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, którego po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sad zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615); 

1.2 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z zamawiającym o którym mowa w 

art. 3 ust.1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

1.3 który, naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów:  

       Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

Wykonawca załącza opłaconą polisę lub jej potwierdzoną kserokopię, 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 200 000,00 zł.  

 Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie załączonych do oferty dokumentów. 

4. zdolności technicznej lub zawodowej: 
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4.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie  

5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie 

np. hal, wiat, kontenerów, budynków o wartości robót nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto wraz z 

potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone, 

oraz, że: 

4.2 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które są w szczególności odpowiedzialne za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami: 

− co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi (kierownik robót) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

posiadający, co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika 

budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

− co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi (kierownik robót) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisaną do właściwej 

izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadający, co najmniej 5-

letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w specjalności instalacji 

sanitarnej, 

− co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi (kierownik robót) w specjalności zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz posiadający, co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku 

kierownika robót lub kierownika budowy w specjalności w zakresie instalacji elektrycznej i 

elektroenergetycznych. 

Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz.1202 t.j.) oraz 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 odpowiadając im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy 

Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą 
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również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U.2018 poz.2272 t.j.) 

 

4.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna 

sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega 

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w SIWZ. 

 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać 

będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 2) 

odpowiednio ppkt 2.3 niniejszego rozdziału.  

 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 
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Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu - w załączniku nr 2 do SIWZ. 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u Pzp;  

4) Polisa lub jej potwierdzona kserokopia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,       że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

5) wykaz osób funkcyjnych przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę,  

w szczególności odpowiedzialnych za wykonywane roboty budowlane, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami - zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4  SIWZ. 

6) wykazu robót udokumentowanych wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót. 
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7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie wg wzoru w załączniku nr 3 do 

SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca przedstawia może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2. Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 pkt 5 ustawy Pzp składa Zamawiającemu 

następujące dokumenty:  

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu., 

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 

lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności, 

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne. 

5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716). 
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3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1-2.4 niniejszego rozdziału, składa: 

3.1 dot. ppkt 2.2-2.4 - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  

3.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

3.1.2 nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

3.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 3.1.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przez upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt 3.1.2, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

3.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale  

dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym  

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze samodzielnie  z 

tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY 

WSPÓLNEJ 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) składają 

ofertę na zasadach określonych w ustawie. 

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. 

Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 
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3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu 

na podstawie art. 24. ust. 1 ustawy Pzp odrębnie. 

4. Warunki udziału w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego dotyczące potencjału technicznego, 

osobowego, ekonomicznego oraz wiedza i doświadczenie Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej każdy  

z Wykonawców występujących wspólnie składa odrębnie. 

6. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako 

reprezentant wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie został wybrana jako 

najkorzystniejsza, Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu 

umowę regulującą ich współpracę. 

  

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY DOKUMENTÓW ORAZ UZUPEŁNIANIE 

DOKUMENTÓW. 

 

1. Kopia dokumentu (dokumentów) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę 

(osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.  

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. 

Oryginały dokumentów nie są wymagane.  

4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 

wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
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chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty, dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352) 

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2., 

które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów pod warunkiem wskazania w ofercie numeru 

referencyjnego nadanego przez Zamawiającego postępowania do którego zostały złożone i o ile są one 

aktualne. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 

dokumentów dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.   

2. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać 

drogą elektroniczną – przetargi@scol.warszawa.pl  

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej 

http://www.scol.warszawa.pl/przetargi  

4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: w sprawach formalno-prawnych Katarzyna Markocka tel.  

22/ 811 06 88 wew. 270 e-mail : k.markocka@scol.warszawa.pl  

5. Adres do korespondencji: ul. Szubińska 4, 01-958 Warszawa. Na korespondencji dotyczącej niniejszego 

postępowania należy dopisać: postępowanie nr ZP/26/2019 

6. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. 

postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i 

wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.  

mailto:przetargi@scol.warszawa.pl
http://www.scol.warszawa.pl/przetargi
mailto:k.markocka@scol.warszawa.pl
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XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Wymagania podstawowe: 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 

1) Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być 

podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do 

czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w 

wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest 

łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 

osoby;  

2) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty 

musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie 

nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć 

oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa 

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane; 

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości; 
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4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2. Forma oferty: 

1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności; 

2) formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób 

trwały oraz podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów do składania 

oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz; 

3) wypełniony i podpisany szczegółowy kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 

4) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter 

porządkowy; 

5) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę; 

6) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

3. Zawartość oferty: 

1) Formularz Ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) Szczegółowy kosztorys ofertowy– załącznik nr 10 do SIWZ 

3) Oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ; 

4) Wykaz wykonanych robót -załącznik nr 4 do SIWZ; 

5) Wykaz osób– załącznik nr 5 do SIWZ; 

6) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

7) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
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8) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 

lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności; 

9) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne; 

10) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r 

poz. 716); 

11) Zobowiązanie podmiotów trzecich załącznik nr 7, (jeżeli dotyczy); 

12) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

13) Dokument polisy. 

4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem notarialnie. 

5. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu zapieczętowanym w 

sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert; na kopercie oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby 

można było odesłać ofertę bez otwierania przypadku wpłynięcia po terminie; koperta (opakowanie) 

powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru: 

 

 

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o. 

ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. 

Oferta na robotę budowlaną: 

„Budowa wiaty gospodarczej oraz podziemnego systemu magazynowania odpadów w ZOL przy ul. Szubińskiej 4 

na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o” 

Nr sprawy ZP/35/2019 

z dopiskiem: „Nie otwierać przed godz. 12:00 dnia 02.08.2019r.  
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6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie 

uczciwej konkurencji. 

1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.),, 

jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 

tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany 

jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku formularza ofertowego. Zastrzeżone 

informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym 

napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich 

miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. Ponadto Wykonawca dołącza 

do oferty wyjaśnienie, w którym wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze 

wszystkimi kosztami wynikającymi z niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych informacji 

dla Wykonawców, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia  02.08.2019 r. do godziny 11:00 w Stołecznym Centrum 

Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08. 2019  r. o godz. 12:00 w Stołecznym Centrum 

Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 

3. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

- podanie przez Zamawiającego kwoty brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 

- zbadanie nienaruszalności ofert; 

- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia; 

- ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej. 

4. W niejawnej części postępowania Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej 

złożonych ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryterium. 
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5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie później niż w 

terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. 

 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWE. 

1. Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami 

wynikającymi z niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Cena ma być wyliczona przez Wykonawcę na podstawie złożonego kosztorysu ofertowego i 

przedstawiona w składanej ofercie (Formularzu ofertowym jako cena łączna oraz formularzu 

cenowym). 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

4. Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.. 

5. Wypełniony i złożony wraz z ofertą kosztorys jest elementem oferty wykonawcy. 

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku 

zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa, Wykonawca winien wykazać 

podstawę stosowania innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania 

zwolnień podatkowych (np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidulaną 

decyzję US). 

7. Kosztorys powinien zawierać: stronę tytułową, przedmiar robót, kosztorys szczegółowy, tabele 

elementów scalonych oraz zestawienie materiałów. Brak wypełnienia i określenia wartości w 

którejkolwiek pozycji jak i wprowadzenie jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez 

Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty (z zastrzeżeniem zapisów art. 87 ust.2 

pkt 3) Pzp. 

8.  Ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego obejmują: 

1) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

3) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

4) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

5) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (jeśli dotyczy), czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

10. Wynagrodzenie wykonawcy będzie mieć charakter wynagrodzenia kosztorysowego, a sposób 

jego zapłaty i rozliczenia, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym odpowiednio 

Załącznik nr 6 do SIWZ. 

11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

Wykonawcy. 

12. Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny ogółem 

netto powiększonej o należny podatek VAT. Cena ogółem netto ma wynikać z sumy cen netto 

poszczególnych elementów, które należy podać w Formularzu Ofertowym Załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

13. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku 

zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa, Wykonawca winien wykazać 

podstawę stosowania innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania 

zwolnień podatkowych (np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidulaną decyzję US). 

 

XV. KRYTERIA OCENY OFERT. 

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnie1nia wymagań niniejszej SIWZ, Zamawiający 

dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej. 

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie następujących 

kryteriów oceny: 

1) Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia - C 

 Waga: 60 % 

 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: 

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (C min : C n) x 60 
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gdzie:  

C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych 

C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty 

gdzie 1 % = 1 pkt 

 

2) Termin realizacji zamówienia – G 

Waga: 40 % 

Sposób przydzielania punktów w kryterium termin realizacji zamówienia:  

Wykonawca który zadeklaruje krótszy termin wykonania zamówienia otrzyma większą liczbę 

punktów.  

Punkty w kryterium termin wykonania będą obliczane w następujący sposób: 

90  dni –  0 pkt,  

75 dni –  20 pkt, 

60 ni-  40 pkt.   

3) Punktu ogółem uzyskane w ofercie - P 

P= C+ G 

Gdzie: 

P- ogólna punktacja oferty 

C -punkty za cenę, 

G - gwarancja,  

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

5.  Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 

 

XVI. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp; 

2)  spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ;  

3) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.  
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2. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści 

przewidzianej w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 uPzp. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 

Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę 

najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie 

niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);   

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze 

wzorem umowy, załączonym w SIWZ (załącznik nr 6, do SIWZ).  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich 

ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł. 

2. Wadium może być wniesione : 

a) w pieniądzu na rachunek nr:  96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 z podaniem nr  postępowania 

ZP/35/2019 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu 

(potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) jego wniesienia dołączona do oferty.  

Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
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W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formach określonych w pkt. 2 lit. b-e, dowód 

wniesienia wadium nie może być wpięty w sposób trwały do pozostałych stron oferty. 

Zamawiający zaleca złożenie oryginału dowodu wniesienia wadium w oddzielnej kopercie, w 

sposób umożliwiający Zamawiającemu jego zwrot w terminach określonych w ustawie Pzp. 

Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

3. Zatrzymanie wadium. 

W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 2 lit. b-e powyżej, dokumenty te 

muszą zawierać określenie przypadków, w których wadium zostaje zatrzymane przez 

Zamawiającego, tj., kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy lub kiedy Wykonawca, który złożył ofertę: 

d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

4. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Jako odrębny Załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki 

umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.  

2. Zgodnie z art. 144 pkt. 1 ustawy Pzp, przewidziany zakres i okoliczności zmiany postanowień 

umowy Zamawiający określił w umowie. 
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XX.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

XXI.  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

1. 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”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-

Lecznicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-

Leczniczym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74, 03-131 

Warszawa jest Katarzyna Bieniek; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa wiaty na 

odpady komunalne w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, wiaty na odpady komunalne wraz z wiatą 

gospodarczą w ZOL przy ul. Olchy 8, wiaty gospodarczej oraz podziemnego systemu 

magazynowania odpadów w ZOL przy ul. Szubińskiej 4 na potrzeby Stołecznego Centrum 

Opiekuńczo- Leczniczego  

Sp. z o.o.- znak ZP/35/2019. 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie 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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

4) 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; 
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5) 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;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

− 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 **; 

− 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 uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8) 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. c RODO. 

____________________ 

− * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 

lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

− ** Wyjaśnienie: 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. 

− *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
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innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI  

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy 

Zał. Nr 2 Oświadczenia 

Zał. Nr 3 Oświadczenie grupa kapitałowa 

Zał. Nr 4 Wykaz wykonanych robót 

Zał. Nr 5 Wykaz osób 

Zał. Nr 6 Wzór umowy 

Zał. nr 7 Oświadczenie o udostępnieniu zasobów 

Zał. nr 8 Dokumentacja projektowa 

Zał. nr 9 Przedmiary robót 

Zał. nr 10 Kosztorys ofertowy 

 

 


