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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284050-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budynków
2018/S 125-284050

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
525-22-48-481
ul. Franciszka Klimczaka 2
Warszawa
02-797
Polska
Tel.:  +48 224434942
E-mail: wilanow.wzz@um.warszawa.pl 
Faks:  +48 224435040
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wilanow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wilanow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budynku Szkoły Podstawowej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
wraz z niezbędną infrastrukturą
Numer referencyjny: 35/WIR/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45210000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:wilanow.wzz@um.warszawa.pl
www.wilanow.pl
www.wilanow.pl
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest, Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budynku szkoły podstawowej wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 26/22, 27/13, 28/15, 29/11, 30/9, 31, 32, 91, 92 i 93 z
obrębu 1-10-25 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jej realizacją

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71320000
45111200
45300000
45310000
45330000
45400000
45233120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest,,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budynku szkoły podstawowej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 26/22, 27/13, 28/15, 29/11, 30/9, 31, 32, 91, 92 i 93
z obrębu 1-10-25 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jej realizacją”
2. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w programie funkcjonalno – użytkowym
stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.
Obiekt zlokalizowany będzie na terenie Wilanowa, na działkach o numerze ewidencyjnym 26/22, 27/13, 28/15,
29/11, 30/9, 31, 32, 91, 92 i 93 z obrębu 1-10-25.
Planuje się budowę budynku szkoły podstawowej przeznaczonej dla 750 uczniów wraz z salą gimnastyczną,
parkingiem naziemnym otwartym, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na dachu parkingu wraz z
zagospodarowaniem terenów przyległych wraz z drogami dojazdowymi
I niezbędną infrastrukturą techniczną.

Kubatura projektowanego budynku szkoły podstawowej - 29 482,09 m3

Powierzchnia użytkowa - 6 282,78m2

Liczba kondygnacji - 3

Kubatura projektowanego budynku hali sportowej z łącznikiem - 17 125,92m3

Powierzchnia użytkowa - 2 451,02m2

Kubatura parkingu i boiska - 5 516,80m3
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Powierzchnia użytkowa - 3 390,75m2

3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Projekt koncepcyjny – uwaga należy uwzględnić powiększenie Sali gimnastycznej o wymiarach boiska
20x40m.
2) Projekt budowlany (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2012 Nr 84 poz. 462
z późniejszymi zmianami) wraz z uzgodnieniami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach
projektu należy wykonać projekty przyłączy i sieci zewnętrznych, zgodnie z ustaleniami warunków technicznych
zasilania w media.
3) Uzupełnienie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia
4) Przygotowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu
planowanej inwestycji (inwentaryzacja zieleni jest w posiadaniu Zamawiającego).
5) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.6.2003 r. Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)
6) Projekt budowlany drogi dojazdowej do planowanej budowy Szkoły Podstawowej, odcinek od ulicy Oś
Królewska do połączenia z ul. bez nazwy oznaczoną symbolem 14 KDD z uzgodnieniem z Wydziałem
Infrastruktury Dzielnicy Wilanów, oraz z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie w związku
z planowaną inwestycją budową ulicy Ciszewskiego Bis. W przypadku braku realizacji ul. Ciszewskiego Bis
Projektant przedstawi zamienne rozwiązania projektowe, które pozwolą na zapewnienie tymczasowego
połączenia komunikacyjnego z ul. Oś Królewska, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę szkoły
podstawowej. Rozwiązania projektowe drogi w obrębie szkoły powinny uwzględniać ciągi piesze i rowerowe
oraz miejsca postojowe dla rodziców i opiekunów podwożących dzieci.
7) Projekt instalacji elektrycznych z uwzględnieniem wytycznych INNOGY Stoen Operator zawartych w piśmie z
dnia 9.4.2018r.
8) Projekt sieci i przyłączy wod. – kan. z uwzględnieniem wytycznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji zawartych w piśmie z dnia 24.4.2018 r.
9) Projekt sieci i przyłącza do sieci ciepłowniczej.
10) Projekt kanalizacji teletechnicznej przyłącza do sieci teletechnicznej z uwzględnieniem wytycznych Orange
Polska S. A. zawartych w piśmie z dnia 18.4.2018 r.
11) Projekty wykonawcze we wszystkich branżach, sieci i drogi dojazdowej.
12) Projekt zagospodarowania infrastruktury technicznej, terenu zieleni i małej architektury

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozszerzony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie głównego projektanta / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/09/2018
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudniania przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace przy budowie
budynku szkoły do stanu surowego, związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem
kadry kierowniczej.
Rozpoczęcie realizacji umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Brak wymagań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Brak wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz
nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku, do których zachodzą przesłanki wykluczenia
wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawcy potwierdzą spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej:
1) 2 roboty budowlane polegające na budowie kubaturowych obiektów użyteczności publicznej w technologii

tradycyjnej o kubaturze nie mniejszej niż 30 000m3 każda,
2) 1 robotę budowlaną w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającą na budowie kubaturowego obiektu

użyteczności publicznej w technologii tradycyjnej o kubaturze nie mniej niż 30 000m3.Uwaga
— Pod pojęciem „budowa” Zamawiający rozumie wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu
(zakończone przekazaniem do użytkowania). Zamawiający nie uznaje za budowę, na potrzeby przedmiotowego
postępowania, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy itp,
— Pod pojęciem „obiekty kubaturowe użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie budynki przeznaczone
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, bankowości, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, z wyłączeniem obiektów o konstrukcji
stalowej lub z prefabrykatów wielkogabarytowych typu hale stałe, systemowe, magazyny, garaże i myjnie
samochodowe,
— Pod pojęciem „technologia tradycyjna” Zamawiający rozumie stosowane od lat rozwiązania techniczno-
budowlane, typu: ściany murowane, stropy żelbetowe.



Dz.U./S S125
03/07/2018
284050-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 9

03/07/2018 S125
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 9

Wykonawca przedstawi dowody, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone.
2. wykażą, iż do realizacji zamówienia będą dysponować na potrzeby jego prawidłowej realizacji, przynajmniej:
a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi,
ponadto wskazana osoba winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu
funkcji kierownika budowy, w trakcie którego pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej 2 obiektach

kubaturowych o kubaturze wynoszącej co najmniej 20 000,00 m3 każdy z obiektów, z wyłączeniem obiektów o
konstrukcji stalowej lub z prefabrykatów wielkogabarytowych typu hale stałe, systemowe, magazyny, garaże i
myjnie samochodowe.
b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję głównego projektanta – posiadającą uprawnienia budowlane
projektowe w specjalności architektonicznej bez ograniczeń ponadto osoba winna posiadać co najmniej 10
letnie doświadczenie zawodowe jako architekt, polegające na zaprojektowaniu 2 obiektów kubaturowych o

kubaturze nie mnie niż 30 000,00m3 każdy, z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej lub z prefabrykatów
wielkogabarytowych typu hale stałe, systemowe, magazyny, garaże i myjnie samochodowe
Uwaga: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), rozumie
przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
W postępowaniu, o których mowa w pkt III.A.2 SIWZ.:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, w zakresie
wymaganym w punkcie III.A.1.2)1) SIWZ – wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,
2) 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 niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.A.1.2).2) SIWZ – wykaz osób stanowi
załącznik nr 8 do SIWZ.
3.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
Z postępowania, o których mowa w pkt III.A.1 SIWZ.:
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3.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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;
3.2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
3.2.4. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realiazacji umowy określone zosytały we wzorze umowy stanowiącym załącznik 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 06/08/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, adres: ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, sala
konferencyjna.
Otwarcie ofert jest jawne. Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o wcześniejsze
przybycie przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dokumentu
tożsamości).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy zł
00/100)
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, które ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Dotyczy danych osobowych osoby fizycznej zbieranych w związku z udziałem tej osoby w postępowaniu o
udzielenie przedmiotowego zamówienia, uzyskanych bezpośrednio od tej osoby.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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:
— Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent
m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
— Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu
iod@um.warszawa.pl ,
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 23/WIR/2018 – „Wykonanie w formule „zaprojektuj
i wybuduj” zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do budynku przy ulicy Radosnej 11 w
Warszawie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy,
— Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o:

mailto:iod@um.warszawa.pl
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1) art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
2) ustawę z dnia 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych
umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent
m.st. Warszawy
— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym,
cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne,
— Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy,
— W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
— Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
— 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 Os

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ww. ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie wnosi się:
1) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, a na treść SIWZ w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego;
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
pkt. 1) i 2).
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2018

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

