
 

 

Ogłoszenie nr 547709-N-2020 z dnia 2020-06-08 r.  

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz: 

Modernizacja pokrycia dachu i jego izolacji termicznej w budynku pływalni 

Ośrodka Sportu i Rekreacji m st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w 

Dzielnicy Żoliborz, krajowy numer identyfikacyjny 16077929000000, ul. ul. Potocka  1 , 01-

652  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 8324550 w. 112, e-mail 

osir@osir-zoliborz.waw.pl, faks 228 324 555.  

Adres strony internetowej (URL): www.osir-zoliborz.waw.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 



przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Tak  

www.osir-zoliborz.waw.pl  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.osir-zoliborz.waw.pl  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na 



maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.  

Adres:  

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 

Warszawa  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pokrycia dachu i 

jego izolacji termicznej w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m st. Warszawy w 

Dzielnicy Żoliborz.  

Numer referencyjny: ZP-2/OSIR/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 



Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Modernizacja 

pokrycia dachu i jego izolacji termicznej w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. 

st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie” 2. Stan istniejący 

Zespół basenów został wybudowany w 1999 roku. Hala basenowa jest przykryta dachem, 

którego elementy nośne stanowią dźwigary z drewna klejonego w kształcie zbliżonym do fali 

a pokrycie jest z blachy fałdowej. Na pierwszym piętrze budynku znajduje się część biurowo-

socjalna przykryta dachem łukowym o pokryciu z blachy fałdowej. Na parterze budynku 

znajduje się część rekreacyjna i zaplecze basenu, które przykryte są dachami płaskimi o 

pokryciu z papy lub membrany z tworzywa sztucznego. W 2018 r. została wykonana 

częściowa modernizacja dachu i jego termicznej izolacji w budynku pływalni OSiR Żoliborz. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych Zakres robót: - roboty rozbiórkowe, - roboty 

blacharskie, - instalowanie sufitów podwieszanych - roboty w zakresie okładziny tynkowej, - 

roboty malarskie, - roboty izolacyjne, - roboty dekarskie - wykonanie instalacji odgromowej. 

3. Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej 1. Zamawiający w przedmiotowym 

postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2019.1843 ze zm.). 2. Wykonawca 

zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty 

budowlane, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, będą wykonywane przez 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony 

poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do 

realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących wskazane poniżej czynności w 

trakcie realizacji zamówienia, tj. a) roboty izolacyjne, b) wykonanie pokryć i konstrukcji 

dachowych. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 



Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde 

wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z 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 r. 

zwanej dalej RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 2) 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 6. Z 

tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności zamawiający 



przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 8) i 9) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 3 czynności. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz: a) Wzór umowy 

stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ; b) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8a do SIWZ 

stanowiąca równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy c) Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 8b do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik 

nr 3 do wzoru umowy; d) Przedmiar robót – załącznik nr 8c do SIWZ; Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę: 770.843,46 złotych brutto  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111300-1 

45261900-3 

45421146-9 

45324000-1 

45442100-8 

45320000-6 

45261000-4 

45317000-2 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT: 626702,00  

Waluta:  



PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2020-09-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna 



Wykonawców, którzy wykażą, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej dwie roboty budowlane polegające każda z 

nich minimum na budowie lub przebudowie lub remoncie lub rozbudowie dachu budynku o 

powierzchni dachu nie mniejszej niż 2 000 m2 oraz o wartości budowy lub przebudowy lub 

remontu lub rozbudowy dachu budynku nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. UWAGA! ¹ 

Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez 

Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończony. Za spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu uznane 

zostanie również jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej jedną robotę budowlaną polegające 

łącznie na budowie lub przebudowie lub remoncie lub rozbudowie dachów co najmniej 

dwóch budynków o powierzchni dachu każdego z tych budynków nie mniejszej niż 2 000 m2 

oraz o wartości budowy lub przebudowy lub remontu lub rozbudowy dachu każdego z tych 

budynków nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. 2) dysponują osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z 

późn. zm.) oraz posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie na tym stanowisku.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  



 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania 1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 15 

SIWZ: 2) wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wykonanych 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 te 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; 3) wykaz osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – zgodny z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Uwaga! Jeżeli jest to niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu: 1. Oferta powinna 

składać się z: 1) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 

do SIWZ; 2) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a 

dopuszczalnej zgodnie z pkt 19.2 lit. od b) do e) SIWZ, 3) aktualnego na dzień składania ofert 

oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z 

określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 4) aktualnego na dzień składania 

ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 



spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; 5) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w 

tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby 

działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na 

podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub 

notarialnie poświadczonej kopii. 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, 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. 7) W celu oceny, czy 

wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, 

przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na 

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - o ile powyższe 

informacje nie wynikają z dokumentu o którym mowa w pkt 16.1 ppkt 7) SIWZ. Uwaga! 

Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP należy zawrzeć w oświadczeniach, o 

których mowa w pkt. 16.1. ppkt 3) i 4) SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 

PZP – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym 



oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. 

Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z 

zapisami pkt. 15-16 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z 

ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w 

rozumieniu art. 23 ustawy PZP) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące 

wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) 

Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do 

oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, 

którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego 

pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być 

podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy 

czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 

Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP 

wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać 

każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub 

formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu 

wszystkich Wykonawców pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu 

przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich 

Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 16.1. 

ppkt 3) oraz 16.2 SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie 

dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 

8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 18 ppkt 7) SIWZ, muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 



9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z 

pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Tak  

Informacja na temat wadium  

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w 

kwocie: 10.000,00 złotych. Szczegóły pkt 19 SIWZ.  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  



(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Okres gwarancji 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  



IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  



 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  



W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy PZP - Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ tj.: § 14 Zmiany umowy 1. Zamawiający, poza 

możliwościami zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-

6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w 

postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwości dokonywania 

zmian postanowień umownych także w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach i na warunkach zawartych w niniejszym 

paragrafie. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 

następujących sytuacjach: 1)  gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2)  gdy 

wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

3)  wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4)  jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania 

robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub 

nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 5)  wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy 

wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie 

dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 3. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany 

wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1: 1) w przypadku 



wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do 

jego prawidłowego wykonania, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, 2)  w przypadku 

wystąpienia robót zamiennych, z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń, których użycie 

przewidziano przy realizacji przedmiotu umowy z uwagi na zmianę technologiczną; 

zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń,  których użycie przewidziano przy realizacji 

Przedmiotu umowy; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, z tym zastrzeżeniem że dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na 

materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 3)  w przypadku, gdy wykonanie części 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 

umowy, 4)  w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części umowy.   4. 

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na 

podstawie ust.1 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, 

zobowiązany jest do przekazania Koordynatorowi wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz 

z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 5. 

Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w   ust. 5, wszelkich 

innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany 

Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 7. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 

wskazanym przez Koordynatora. 8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 

Koordynator jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli 

dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i  wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 9. Wykonawca jest zobowiązany do 

okazania do wglądu Koordynatorowi dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i przedłożenia na 

żądanie Koordynatora jej kopii. 10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania 



wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 

żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób 

odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór umowy ze strony Wykonawcy i ze strony 

Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do osób ze strony Wykonawcy, mają być to osoby 

posiadające co najmniej kwalifikacje, jak osoby dotychczasowe. 12. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zmiany Umowy w zakresie: 1)  zmiany harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót oraz sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku: a)  zmiany 

Umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, b) konieczności zmiany 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót spowodowanych uszczegółowieniem robót 

realizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z zastrzeżeniem że 

propozycje zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawione przez 

Wykonawcę muszą uzyskać akceptację Zamawiającego, 2)  zmiany numeru rachunku 

bankowego Wykonawcy. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby o której 

mowa w § 8 ust. 3 Umowy z przyczyn losowych z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać 

wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana osoby o której mowa w § 8 ust. 3 odbywać się będzie 

wg następujących zasad: 1.1) Wykonawca niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki do zmiany 

osoby pełniącej funkcję kierownika budowy zawiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany 

na stanowisku o których mowa w § 8 ust. 3, 1.2) Najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia 

w/w przesłanki, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów 

umożliwiających ocenę spełnienia przez osobę, która ma objąć funkcję o których mowa w § 8 

ust. 3 wymagań zawartych w SIWZ, 1.3) Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni oceni 

dostarczone dokumenty i w przypadku spełnienia wymagań zaakceptuje propozycję, bądź 

odmówi akceptacji na piśmie wskazując zastrzeżenia i zobowiąże Wykonawcę do 

uzupełnienia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni lub wskazanie innej osoby 

do pełnienia funkcji o której mowa w § 8 ust. 3, 1.4) W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów termin o którym mowa w ust. 13 

pkt 3) liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawnych dokumentów lub wskazania 

innej (nowej) osoby do pełnienia funkcji o której mowa w § 8 ust. 3. 1.5) Zmiana osoby o 

której mowa w § 8 ust. 3 stanowi zmianę umowy i wymaga aneksu. 1.6) W sytuacji zmiany 



osoby pełniącej funkcję koordynatora, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie, 

wskazując imię, nazwisko i dane kontaktowe Koordynatora. Zmiana Koordynatora jest 

skuteczna z chwilą zawiadomienia Wykonawcy.   14. Zmiany umowy mogą być dokonane 

przed upływem terminu realizacji umowy, określonego w § 2, na pisemny wniosek złożony w 

terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. 

Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 15. Zmiany Umowy wymagają 

sporządzenia aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2020-06-23, godzina: 14:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> PL  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Andrzej Jeżewski, Weronika 



Żubrowska tel. (22) 832-45-50 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2020 r. o godz. 15:00 w 

siedzibie Zamawiającego przy ul. Potockiej 1 w Warszawie w sekretariacie, piętro I. 

UWAGA! ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZASTRZEGA SIĘ, ŻE W OTWARCIU 

OFERT MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO 1 OSOBA REPREZENTUJĄCA KAŻDEGO Z 

WYKONAWCÓW I OSOBA TA MUSI POSIADAĆ WŁASNYCH ŚRODKI OCHRONY 

OSOBISTEJ (MIN. MASECZKA/PRZYŁBICA ORAZ RĘKAWICZKI). 3. KLAUZULA 

INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW PRAWA Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych 

osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 1. Administratorem 

Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy 

Żoliborz z siedzibą przy ul. Potockiej 1, 01 – 652 Warszawa (nr tel.: 22 832 46 00, adres e-

mail: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl. 2. W Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w 

Dzielnicy Żoliborz wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod numerem adresem e-mail: ido@osir-zoliborz.waw.pl lub poczty 

tradycyjnej przesyłając na adres Administratora. 3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz 

podstawy prawne Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda 

wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa: − 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 ze zm.), − rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

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

zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126) − ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). 4. Okres przechowywania danych Państwa 

dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 5. Komu przekazujemy Państwa dane? 1) Państwa dane pozyskane w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim 



zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego jest jawne. 2) Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których 

mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione 

ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.) 3) Ponadto odbiorcą danych 

zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być 

podmioty z którymi Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz zawarł 

umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów 

informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania 

danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z 

tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 

Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 

okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 6. Przekazywanie danych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy W związku z jawnością postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z 

zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2). 7. Przysługujące Państwu uprawnienia 

związane z przetwarzaniem danych osobowych W odniesieniu do danych pozyskanych w 

związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują 

Państwu następujące uprawnienia: − prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii; − prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; − prawo do usunięcia danych 

osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; − 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego praw, 8. Przysługujące Państwu prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Aby 

skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem 

ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2. 9. Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne 

nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 

Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich 

podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2017 poz. 



1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 

U 2016 r. poz. 1126).  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 


