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Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów: Wykonanie naprawy izolacji dachu i poddasza

budynku Przedszkola nr 420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Warszawie
 

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

 
 
Ogłoszenie nr 523173-N-2019 z dnia 2019-03-08 r. 
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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: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, krajowy numer

identyfikacyjny 15259663001540, ul. Franciszka Klimczaka  2 , 02-797  Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 22 443 50 00, e-mail wilanow.wzz@um.warszawa.pl, faks 22 443 50 40. 

Adres strony internetowej (URL): www.wilanow.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: Administracja samorządowa 

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)

Nie 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak 

www.wilanow.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: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

Adres: 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797

Warszawa, Wydział Obsługi Mieszkańców, stanowisko obsługi bezpośredniej nr 14-17

 

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie naprawy izolacji dachu i poddasza

budynku Przedszkola nr 420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Warszawie 

Numer referencyjny: 5/WIR/2019 

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 zamówienia jest wykonanie naprawy izolacji dachu i poddasza w budynku Przedszkola nr

420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Warszawie. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiot

zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną Roboty budowlanych w celu uniknięcia

przenikania zimna do sal dydaktycznych na I piętrze od strony południowej w budynku Przedszkola nr

420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Warszawie Opis przedmiotu zamówienia stanowi

dokumentacja projektowa. L.p. Roboty budowlane 1. Wykonanie napraw izolacji dachów i koryt

dachowych nad salami dydaktycznymi oraz nowej konstrukcji wywietrznika kalenicowego 1.1. Demontaż

blachy łączonej na rąbek - częściowy odzysk blachy 15% 1.2. Demontaż obróbek blacharskich i siatek

wentylacyjnych okapowych - częściowy odzysk blachy 30%, odzysk siatek 50% 1.3. Demontaż foli

separacyjnej - do utylizacji 1.4. Demontaż deskowania - płyta OSB - odzysk 80% 1.5. Demontaż

konstrukcji wywietrznika kalenicowego - do utylizacji 1.6. Demontaż kontrłat - odzysk 80% 1.7.
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Demontaż membrany wiatroizolacyjnej - do utylizacji 1.8. Wykonanie uzupełnień izolacji termicznej

dachu w szczególności na stykach ze ścianą zewnętrzną południową, pod korytami w koszach

dachowych, na wieńcu za i pod koszami, w kalenicy 1.9. Wykonanie poprawek montażu paroizolacji w

szczególności w przęśle skrajnym przy styku ze ścianą zewnętrzną. 1.10. Wykonanie nowej foli

wiatroizolacyjnej dachu. Z zachowaniem szczelnej ciągłości wiatroizolacji i paroizolacji na styku dachu i

ściany zewnętrznej (rys. 3 w tekście). Folię na zakładach łączyć taśmą klejącą butylową Łączyć również

taśmą (butylową) zakład papy termozgrzewalnej koszy i wiatroizolacji 1.11. Montaż kontrłat 1.12.

Wykonanie nowej konstrukcji, pokrycia i siatek wywietrznika w kalenicy dachu o wymiarach

wywietrznika istniejącego zgodnie z ustaleniami w pierwotnym projekcie i załączonym rysunkiem. Do

konstrukcji wywietrznika zastosować nową płytę OSB-3 gr.2,5cm. 1.13. Montaż deskowania z płyty

OSB. 1.14. Montaż podkonstrukcji pod obróbkę czołową dachu. 1.15. Montaż obróbek blacharskich.

Likwidacja wentylacji od czoła kalenicy daszków nad salami dydaktycznymi, zmniejszenie przekroju

otworów w siatkach wywietrznika kalenicowego o 50% w odległości 1,0 m od ściany zewnętrznej

południowej. Odtworzyć siatkę nawiewną w dolnej części połaci dachu, przy korytarzach 1.16. Montaż

pokrycia dachu z blach 2. Wykonanie tynkowania ścian powyżej sufitów podwieszanych. Ścian

zewnętrznych i działowych pomiędzy salami dydaktycznymi a poddaszem nieużytkowym. 2.1. Demontaż

sufitu podwieszonego przy ścianie zewnętrznej oraz ścianie wewnętrznej od poddasza szerokości ok.

90cm. 2.2. Gruntowanie i tynkowanie ścian tynkiem gipsowym 2.3. Gruntowanie i jednokrotne

malowanie ścian 2.4. W miejscu rozebranych fragmentów sufitu podwieszonego zamontować sufit

rastrowy zapewniający wentylację strefy powyżej sufitu podwieszanego 3. Wykonanie uszczelnienia

styku krokwi z izolacją termiczną dachu oraz izolacją termiczną na ścianach stykających się z salami

dzieci (rys. 4 w tekście) od strony poddasza i od strony ściany zewnętrznej przy użyciu samoprzylepnej

taśmy butylowej. 4. Przegląd i regulacja okuć w oknach sal dydaktycznych 5,6,7,8,9,10,11. Wymiana

uszczelek okien. 5. Uszczelnienie styków pomiędzy ramami okiennymi masą silikonową o kolorze

zbliżonym do ramy okiennej. 4. Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej Klauzule społeczne 1)

Wykonawca zobowiązuje się, że roboty wymienione w pkt 2, będą wykonywane, przez cały okres ich

trwania, przez osoby zatrudnione, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w

rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy. 2) Roboty których dotyczy wymóg zatrudnienia, na

podstawie umowy o pracę to wszystkie czynności wykonywane bezpośrednio na terenie przedszkola,

polegające na pracach dekarskich. 3) Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie składał Zamawiającemu

oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby które

wykonywały czynności, o których mowa w pkt 2 były zatrudnione przez Wykonawcę albo

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie imię i nazwisko oraz liczbę

osób, które wykonywały te czynności oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
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imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 4) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie

wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt 3. 5) Niezłożenie przez Wykonawcę

oświadczeń, o których mowa w pkt 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, traktowane będzie jako

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności

na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w pkt 1. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje

się odpowiednio. 6) W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w pkt 3 i 4

w terminie określonym w Umowie, Zamawiający wezwie co najwyżej dwukrotnie Wykonawcę do

złożenia przedmiotowych oświadczeń, o których mowa w pkt 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z pkt

4. Każdorazowe uchylenie się Wykonawcy od złożenia przedmiotowych oświadczeń o których mowa w

pkt 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z pkt 4 podlega karze umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 6

wzoru umowy. 7) W przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie wezwany w trybie pkt 6 uchyli się od

złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z pkt 4,

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45261210-9 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45000000-7

45261100-5

45261900-3

45400000-1

 

 

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

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(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 
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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: 2019-06-17   lub zakończenia: 2019-08-19 

 

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: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie

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

krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwie roboty o wartości wynoszącej co najmniej

50.000,00 zł brutto każda z robót, polegające na wykonaniu lub remoncie dachów. W przypadku, jeżeli

wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – wówczas wartość tego

zamówienia ustala się jako równowartość tej kwoty w zł przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. UWAGA: Ilekroć

Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 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
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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 marca 2008 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.

Nr 63, poz. 394). „(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem

uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach

konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez

dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący

indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu

grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i

konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO

925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.

2. 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. 3. W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na

zasadach określonych w art. 22a ustawy - Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na

zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony

powyżej. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: -

warunek określony powyżej musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie

wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie). 

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

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
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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 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w pkt III.1.3: a) wykaz robót 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)c)c.1) SIWZ – wykaz

robót stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
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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. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a)

oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub

informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym

Załącznik nr 4 do SIWZ, b) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np.

Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający,

iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie

wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty

należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; -

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe

pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, Uwaga - Pełnomocnictwo

winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, c) w przypadku, gdy

Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, potwierdzające oddanie

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, stanowiące

Załącznik nr 10 do SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego podmiotu, na zasobach

którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach

określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w

III.A.1.2)c)c.1) SIWZ. UWAGA - Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. podmiot w

oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr

4 do SIWZ Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z

tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien
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zawierać informacje dotyczące w szczególności: i. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego

podmiotu ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu

zamówienia iii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia iv. czy

podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą

(czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). UWAGA W terminie 3 dni od dnia przekazania

(zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest

przekazać 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 - wg wzoru określonego

w pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej

grupy kapitałowej, może złożyć ww. oświadczenie wraz z ofertą – należy wówczas złożyć ww.

oświadczenie o treści określonej w pkt 2 Załącznika nr 8 do SIWZ. Inne dokumenty lub oświadczenia

wymagane w postępowaniu W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa

w pkt VIIC SIWZ. D. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na

zasadach określonych w art. 22a ustawy. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. 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, zgodnie z III.D.9 SIWZ. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane

Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub, 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. 4. W odniesieniu do

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww.

podmiot w oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym

Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego

podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega
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Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia

warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu,

na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten

podmiot innym podmiotem lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt III.D.1 SIWZ.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o

którym mowa w III.C.2.b. SIWZ. 8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają

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

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 9. W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując

zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązania tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz

że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: v. zakresu dostępnych

Wykonawcy zasobów innego podmiotu, vi. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez

Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, vii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia, viii. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności,

których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Powyższy

dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. E. Informacje dla

Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 1.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą

oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub

informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym
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załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale Niezłożenie przedmiotowego

oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o realizowaniu przedmiotowego

zamówienia bez udziału podwykonawców. Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. 2. Wykonawca, który zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym

mowa w III.C.2.b SIWZ wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, w którym zamieszcza

informację o tych podwykonawcach. F. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia (spółka cywilna/konsorcjum) 1. W przypadku składania oferty przez podmioty

występujące wspólnie: a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie

pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b)

pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej

notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby

wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W/w pełnomocnictwo powinno

zawierać w szczególności wskazanie:  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, 

ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; c) kopie dokumentów dotyczące

Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego

Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika; d) korespondencja prowadzona będzie przez

Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty; e)

Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy

regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie; f) w przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz o których mowa w pkt III.B.2

SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt

III.A.1 SIWZ; g) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,

oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.C.2.a i b SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia; h) w przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności / braku
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. III.C.4 SIWZ składa każdy z

Wykonawców. i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: -

warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać

samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie). j) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i

oświadczenia, o których mowa w pkt. III.C.7 SIWZ, przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia o

których mowa w pkt III.C.3.3.1. SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie

warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt III.A.1.2)c)c.1 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

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 
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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
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

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

Rozszerzony 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 
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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: 
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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: 

B. Zmiany postanowień zawartej umowy § 2 ust. 3 wzoru umowy 3. Termin zakończenia realizacji

przedmiotu Umowy może ulec skróceniu w przypadku jego wykonania przed terminem lub przedłużeniu

w przypadkach, określonych w § 18 Umowy. § 6 ust. 15 wzoru umowy 15. Dopuszcza się zmianę lub

rezygnację z Podwykonawcy, przy czym jeśli zmiana dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się w swojej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w art. 22 ust. 1 tejże ustawy, Wykonawca jest obowiązany wskazać Zamawiającemu, iż

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
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trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . § 18 wzoru umowy 1. W trakcie realizacji

Umowy, postanowienia Umowy mogą ulec zmianom w zakresie: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu

Umowy, określonego w § 2 ust. 2 Umowy, w następującym przypadku - przyczyny, z powodu których

będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania

terenu prac, wstrzymania robót ze względu na dobro dzieci uczestniczących w zajęciach przedszkolnych,

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 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. 2) zmiany oznaczenia Zamawiającego i/lub

Wykonawcy, 3) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia

4) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji, 5)

zmiany terminu płatności; 6) konieczności dostosowania postanowień umowy do zmian prawa

powszechnie obowiązującego lub wynikających z interpretacji przepisów prawa; 7) konieczności

dostosowania sposobu dostarczania faktur do wymogów wewnętrznych lub organizacyjnych

Zamawiającego lub Wykonawcy; 2. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu

realizacji niniejszej 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. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, o których mowa w niniejszym

paragrafie, wymagają sporządzenia aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 4. Przewiduje się

zmianę zapisów umowy w zakresie przekazywania Zamawiającemu faktur w związku ze zmianą regulacji

prawnych lub wprowadzeniem standardów obsługi faktur w systemach miejskich. 

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: 2019-03-25, godzina: 12:00, 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 



8.03.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=883445cb-dea9-4283-bda2-05b997653539

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=883445cb-dea9-4283-bda2-05b997653539 20/22

Wskazać powody: 

 

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

postępowaniu 

> POLSKI 

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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

otyczy 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 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: - 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 5/WIR/2019 – Wykonanie naprawy izolacji dachu i poddasza

budynku Przedszkola nr 420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 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: 1) art.

8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy, 2) ustawę z dnia 6 września 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
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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 Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. - 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: skorzystanie z prawa do sprostowania nie

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 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 innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Administratorem danych osobowych obowiązanym do

spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: Zamawiający - względem

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: -

wykonawcy będącego osobą fizyczną, - wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową

działalność gospodarczą - pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe

zamieszczone w pełnomocnictwie), - członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą
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fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), - osoby fizycznej skierowanej do

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Wykonawca -

względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w

szczególności: - osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, - podwykonawcy/podmiotu

trzeciego będącego osobą fizyczną, - podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, - pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego

będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), - członka organu

zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe

zamieszczone w informacji z KRK); Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od

których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej

do realizacji zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


