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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Centrum „Łowicka”- Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 

ul. Łowicka 21 

02-502 Warszawa 

Telefon : 22 845-56-75 

 NIP: 521-11-11-851, Regon: 000285920 

 adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@lowicka.pl 

 adres strony Zamawiającego: www.lowicka.pl 

 adres platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/499369 

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA/ INFORMACJE WSTĘPNE 

 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy   z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129),  zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz 

w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy – Kodeks Cywilny. 

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

2.3. Szacunkowa  wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwotę, o której mowa w art.2 ust.1 pkt.1  tj.130 

000 zł netto, i  nie  przekracza   progów  unijnych,  o  jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.  

2.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, na zasadach opisanych w art. 

214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. 

2.6. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych 

2.6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

2.6.2.  Zamawiający nie podzielił przedmiotowego zamówienia na części, ponieważ nie jest to uzasadnione ze 

względu na specyfikę i technologię realizacji robót. Przedmiotowe zamówienie ma bowiem charakter 

wykonawstwa jednobranżowego, co jednoznacznie określa ciąg technologiczny. Ponadto ewentualny 

podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz ryzyko 

nienależytego wykonania przedmiotowego zamówienia wskutek konieczności wykonania dodatkowego 

świadczenia, polegającego na koordynacji działań różnych wykonawców realizujących  poszczególne 

części zamówienia. 

2.7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

2.8. Zamawiający  nie  przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2.9. Zamawiający  nie  przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

2.10. Zamawiający  nie  przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.11. Zamawiający   nie  przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia     katalogów 

elektronicznych do oferty. 

2.12. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

2.13. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego akceptuję 

warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej 

pod adresem określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem          

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce ,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 

2.14. Zamawiający w  zakresie pytań technicznych związanych z działaniem  systemu prosi kontakt z Centrum 

Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl  pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl. 

2.15. Ilekroć w treści SWZ jest mowa o: 

a) umowie – należy przez to rozumieć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 

b) platformie – należy przez to rozumieć dedykowaną platformę zakupową, za pośrednictwem której  

prowadzone jest postępowanie na  stronie postępowania Zamawiającego:      

   https://platformazakupowa.pl/transakcja/499369 

 

 

  

https://platformazakupowa.pl/
mailto:podnumer221010202%2Ccwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek i orynnowania na 

budynku  Centrum „Łowicka” –Dom Kultury przy ul. Łowickiej zakres robót obejmuje: 

 wymianę pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej , 

 wymianę obróbek blacharskich, 

 wymianę rynien, rur spustowych, wpustów dachowych, 

 renowację kominów i kominków wentylacyjnych, 

 wymianę starej instalacji odgromowej, z układaniem i montażem elementów instalacji 

odgromowej i uziemienia. 

        Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren należy ogrodzić i oznakować teren prowadzenia prac 

zgodnie z  wymogami  BHP, a roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

3.2.  Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa:  

a) Załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy, 

b) Załącznik nr 9 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

c) Załącznik nr 10 do SWZ – przedmiary robót. 

d) Załącznik nr 11 do SWZ- kosztorys ofertowy 

Załączone przedmiary robót, stanowią wyłącznie element pomocniczy i nie są zestawieniem planowanych  

 prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 § 1 Kc (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)  

3.3.  Przedmiotowy teren stanowi teren Centrum Łowicka teren wokół Centrum Łowicka należy zabezpieczyć, 

roboty budowlane na dachu  należy prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa osób  przebywających na 

zewnątrz i wewnątrz budynku. 

3.4.  Główny Słownik Zamówień CPV: 

 452611900-3  -  Roboty budowlane w zakresie budynków 

Dodatkowe przedmioty CPV 

 45261210-9 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 

 45261310-0 - obróbki  blacharskie, 

 45312311-0 - montaż instalacji piorunochronnej, 

 45312310-3 - ochrona odgromowa 

3.5.  Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy składać w trybie określonym w ustawie oraz pkt 13.2.6. SWZ. 

3.6.  Cena jednostkowa winna zawierać wszystkie koszty niezbędne i potrzebne do wykonania zadania, wywozu i 

         utylizacji odpadów, a także koszty przekazania prac do wykonania – i koszty odbioru prac.  

3.7.  Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia    

dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16   kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

przedmiot zamówienia z wyborów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Wszystkie materiały użyte przez 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z polskich norm 

przenoszących normy europejskie.  

Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej 

oraz etyką zawodową. 

3.8.   Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia. 

 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

4.1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).  

4.2. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, 

a w szczególności: rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących  

czynności w trakcie realizacji zamówienia; sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób; uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych 

osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 3 do 

SWZ.  
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4.3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, 

o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

4.4. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 

ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

4.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową   Inspekcję 

Pracy. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania zamówienia 60 dni od przekazania terenu robót        

Terminem wykonania zamówienia jest dzień zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego 

wraz z wymaganą dokumentacją określoną w §12 projektu umowy. 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 

1 ustawy Pzp, tj.: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 

dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania  wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania  ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego 

z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  ochronie konkurencji i konsumentów, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
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wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Podstawę wykluczenia 

Wykonawcy będzie stanowiło wykazanie przez niego podstaw do wykluczenia wskazanych 

w oświadczeniu własnym – stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ, w oparciu o przesłanki określone w art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp. 

6.2. Zamawiający określa fakultatywne podstawy wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. przesłanki 

określonej w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: 

-    w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 

sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury. 

6.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 

112 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 

7.1.1.   zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.          

7.1.2.   uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

                   o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

7.1.3.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

7.1.4.  zdolności technicznej lub zawodowej 

       Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 

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

w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na wykonaniu wymiany pokrycia  

dachowego, o całkowitej wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł brutto. 
        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SWZ) dołączonych do oferty. 

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje  osobami, które 

będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia  

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia 

budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

         Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje  

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną  

stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych     

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220). 

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego  

zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i 

doświadczenie.  

7.2. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych: 

7.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

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

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

7.2.2.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,  jeżeli te przedmioty 

wykonują roboty polegające na wymianie pokrycia dachowego do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

7.2.3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
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niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

7.2.4.  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7.2.3., potwierdza, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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. 

7.2.5.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który 

polega na jego zdolnościach technicznych i zawodowych, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten 

nie ponosi winy. 

7.2.6.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 8.1. SWZ, także oświadczenie  podmiotu  

udostępniającego  zasoby,  potwierdzające  brak  podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 

się na jego zasoby. 

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

8. WERYFIKACJA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1. Wykonawca, wraz z ofertą składaną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, dołącza do oferty 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego. Przedmiotowe oświadczenie może zostać złożone wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2a i 2b do SWZ. 

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 

i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe. 

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak   podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Zamawiający wymaga dołączenia 

do oferty oświadczenia przedstawiającego, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 

117 ust. 4 Pzp) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

8.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym  mowa w pkt 8.1., także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi 

załącznik nr 7a do SWZ). 

8.6. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych 

środków dowodowych, tj.: 

 8.6.1.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie  

           zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający żąda  następujących  

            podmiotowych środków dowodowych:  
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a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę  albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 

lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ);  

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji (dokument składany na wezwanie Zamawiającego); 

     8.6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 

7.1. SWZ: 

a) wykaz robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno 

zamówienie polegające na wykonaniu wymiany pokrycia dachowego, o całkowitej wartości 

zadania nie mniejszej niż 180 000,00 zł brutto ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz 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 sporządzone 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 

odpowiednie dokumenty - wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. 

b) 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 kwalifikacji zawodowych, uprawnienia, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także 

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

osobami – wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.  

   Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

8.7. 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 podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

8.8. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki    dowodowe nie 

są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

8.9. Informacje dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP  

8.9.1.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu określonego w pkt 8.6.1. ppkt b) SWZ, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 

nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 

zawarł układu  z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 

on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

8.9.2.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.6.1., 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

8.9.3.   Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed ich złożeniem. 
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8.10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale znajdują zastosowanie przepisy ustawy Pzp, 

w szczególności art. 128 ustawy Pzp określający możliwość żądania złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

podmiotowych środków dowodowych. 

9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału 

w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami 

zawartymi w pkt 8.6.1. i 8.6.2. SWZ. 

9.2. Wykonawcy, o których mowa w 9.1. SWZ ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w  niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia.  

9.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

z najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani 

do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę. 

10. PODWYKONAWSTWO 

10.1.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części    

zamówienia. 

10.2.  Wykonawca może zrealizować roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia korzystając z pomocy 

Podwykonawców.  

10.3.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza  powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli na etapie składania ofert są znani. 

10.4.  Zamawiający nie będzie weryfikował Podwykonawcy w zakresie braku podstaw do  wykluczenia z   

postępowania. 

10.5.  Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w § 8 projektu umowy. 

11. SPOSÓB OCENY OFERT 

11.1. Sposób obliczenia ceny 

11.1.1.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać             

wszystkie wymagania określone w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu  zamówienia.  

 11.1.2.  Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez  

 11.1.3.  Cena oferty (wartość brutto)  jest to kwota wymieniona w Formularzu Oferty  

 11.1.4.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie 

Umowy – Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. 

 11.1.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku        

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty      

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

 11.1.6.  W ofercie, o której mowa w pkt 11.1.5, wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

  11.1.7.  Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 

elementów niezbędnych do wykonania umowy.  

  11.1.8. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi 

Wykonawca. 

  11.1.9. Zamawiający i Wykonawca nie mogą wysyłać i odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty  

elektroniczne za pośrednictwem platformy. 
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11.2. Kryteria oceny ofert  

  11.2.1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  

a) zostaną złożone przez Wykonawców  niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego      

postępowania, 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

   11.2.2.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

a) cena – waga kryterium 90%, 

b) okres gwarancji – waga kryterium 10%. 

11.3.  Zasady oceny kryterium "Cena" (C) 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikającą z działania:  

 

 Cena najtańszej oferty [PLN] 

 C = -------------------------------------------   X 90 

 Cena badanej oferty [PLN] 

gdzie: 

C - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium "Cena" 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium "Cena" – 90 pkt.  

 (waga kryterium –90%). 

11.4. Zasady oceny kryterium "Okres gwarancji" (G) 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium "Okres gwarancji" – 10 pkt. 

 (waga kryterium – 10%). 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy.  

Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji.  

Okres oferowanej gwarancji Wykonawca podaje na druku oferta. 

Za zaoferowanie gwarancji na minimalny wymagany przez Zamawiającego okres 36 miesięcy 

Zamawiający nie przyzna punktów. 

Za każde 12 miesięcy udzielonej gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie 

5 punktów ,jednak nie więcej niż 10 punktów. 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta Wykonawcy która zaoferuje udzielenie gwarancji jakości 

wykonywanych robót na okres co najmniej 60 miesięcy. 

W przypadku braku wpisania okresu gwarancji w druku oferta Zamawiający uzna, że Wykonawca 

deklaruje (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ) 36-cio miesięczny okres gwarancji jakości 

wykonywanych robót i nie przyzna ofercie punktów. 

Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót. Okres 

gwarancji będzie równy okresowi rękojmi. 

11.5. Ocena punktowa oferty. 

a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów 

w ostatecznej ocenie punktowej. 

c) Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

d) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych 

ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

e) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

f) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

11.6.  Zasady oceny ofert wskazane w pkt. 11.2 – 11.5. stosuje się także do oceny oferty dodatkowej.  
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12. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

12.1. Wadium:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

 12.2.1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

 12.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego           

wysokości, przez cały czas trwania umowy o wykonanie zamówienia publicznego. 

 12.2.3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w  

ofercie. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

 12.2.5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem 

Na konto  Zamawiającego: 

                          57 1240 5918 1111 0000 4909 2927 

 (z dopiskiem na przelewie, jakiego postępowania dotyczy) 

   12.2.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna winno być złożone  przed    

podpisaniem umowy. 

   12.2.7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy\; 

          a) w wysokości  70% w terminie 30 dni od dnia wykonania  zamówienia i uznania przez   

              Zamawiającego za należycie wykonane.  

           b) w wysokości 30%, - 15 dni po końcu okresu gwarancji i rękojmi za powstałe wady. 

   12.2.8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego  zabezpieczenia  należytego 

wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego    badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie (podst. prawna art. 263 

ustawy Pzp). 

   12.2.9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 Ustawy Pzp. 

13. KOMUNIKACJA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI 

13.1.  Informacje ogólne 

13.1.1.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem      

dedykowanej platformy zakupowej, na stronie postępowania Zamawiającego: 

                https://platformazakupowa.pl/transakcja/499369  

         pod tym adresem udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

13.1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

        Teresa Poddaniec  tel. 600-877-418 ,  e-mail: zamówienia.publiczne@lowicka.pl 

        Aneta  Bujak         tel. 511-140-338 ,  e-mail: aneta.bujak@lowicka.pl 

  13.2.  Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

13.2.1.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu  

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania  

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od Wykonawcy. 

13.2.2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w trybie wskazanym w 

art. 284 ustawy Pzp. 

13.2.3.   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie 

https://platformazakupowa.pl/
mailto:zamówienia.publiczne@lowicka.pl
mailto:aneta.bujak@lowicka.pl
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po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści 

wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

13.2.4.   Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, składanego 

w trybie wskazanym w art. 284 ustawy Pzp. 

13.2.5.   W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,   jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

13.2.6.   Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ Wykonawca składa za pośrednictwem platformy zakupowej na 

stronie prowadzonego postępowania za pomocą zakładki „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

14. KWESTIE FORMALNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM OFERTY    

   14.1. Opis sposobu przygotowywania oferty  

 14.1.1   Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem dedykowanej platformy zakupowej, na stronie 

postępowania Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/499369 

 14.1.2.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

 14.1.3.  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu (załącznik nr 2a i 2b do SWZ) składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 14.1.4.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 14.1.5.  Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania 

sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 

10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

14.1.6.  Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej 

https://platforma.zakupowa.pl 

14.1.7.   Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, 

składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, sposób zmiany lub wycofania oferty 

oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują 

się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

14.1.8.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się  z treścią oferty 

przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce  „Wyślij  wiadomość do 

zamawiającego”).  

https://platformazakupowa.pl/
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              Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 

w przedmiotowym postępowaniu. 

 14.1.9.  Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać warunki „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na  rynku wewnętrznym 

(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

14.1.10.  W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga  dołączenia 

odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. maksymalny 

rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:  

- złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

 

 14.1.11. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowe na stronie postępowania 

Zamawiającego w nie przekraczalnym terminie  do dnia  13 września 2021 r. do godz. 10:00.  

14.1.12. Składanie ofert w danym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy założenia konta na platformie.  

UWAGA: Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Za datę złożenia oferty 

przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku  składania oferty  

poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 

zaszyfrowana i złożona. .Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca składania ofert 

znajduje się na stronie  internetowej pod adresem:  

           https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  
14.1.13. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

14.1.14. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ; 

b) wypełniony formularz kosztorys ofertowy ,stanowiący załącznik nr 11 do SWZ 

c) oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 

wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2a i 2b do SWZ; 

d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa dla 

osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile 

upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty);  

e) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo 

dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy;  

f) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym 

mowa w pkt 8.4. SWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ; 

g) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7.2.3. – załącznik nr 7 

do SWZ, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów; 

h) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 7a do SWZ; 

i) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności 

zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie 

informacje). 

 14.2.    Termin otwarcia ofert 

14.2.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13 września 2021 r. o godz. 10:15 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego. 

14.2.2.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na swoim profilu nabywcy informację 

             o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

14.2.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: wykonawcach, których oferty zostały otwarte, oraz cenach zawartych w 

ofertach. 

14.2.5.  Zamawiający, na wniosek, udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert nie później jednak niż w terminie  3 dni od dnia ich 

otwarcia.  
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14.2.6.  W przypadku awarii systemu, które powodują brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

w pkt 14.2.1., otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

  14.3. Zalecenia Zamawiającego dot. plików wykorzystywanych przez Wykonawców 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM           

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu           

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań          

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla          

systemów teleinformatycznych”. 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  

z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 

służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się  

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania 

ofert/wniosków. 

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze       

skompresowanych plików.  

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie 

z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

14.4. Termin związania ofertą  

14.4.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia,            

jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert. W prowadzonym postępowaniu   

termin związania ofertą określono na dzień  12 października 2021r. 

14.4.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania  

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania  

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez   niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

 14.4.3.  Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 14.4.1, wymaga złożenia przez   

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

14.5.  Możliwość zmiany treści SWZ 

14.5.1. Zamawiający zastrzega, kierując się dyspozycją art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, że w uzasadnionych 

przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 
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 14.5.2.  Zamawiający informuje wykonawców o zmianie treści SWZ udostępniając informację na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ. 

14.5.3.   W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.  

14.5.4.  Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została 

odpowiednio udostępniona SWZ. 

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE  

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

15.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 15.1., na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

15.3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający przed zawarciem umowy może wezwać do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

15.4. Wykonawca, w imieniu którego umowę zawierał będzie pełnomocnik lub pełnomocnicy, zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu (najpóźniej przed zawarciem umowy) oryginał lub potwierdzone/ą przez 

notariusza kopie/ę odpowiednich/odpowiedniego pełnomocnictw/a, chyba że Wykonawca dołączył do swojej 

oferty wymagane pełnomocnictwa/o, z których/ego wynikać będzie, że – w imieniu tego Wykonawcy –

osoba/osoby w nim wskazana/e jest/są uprawniona/e do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

15.5. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca ma obowiązek wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wybranej przez siebie formie. 

15.6. Przed przekazaniem Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie 

treści gwarancji. 

15.7. Przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać od osoby(osób) reprezentującej(ych) Wykonawcę, aby 

potwierdziła(y) ona(e) swoją tożsamość poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów (np. dowodu 

osobistego). 

15.8. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

15.9. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp na  

podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty.  

15.10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od  zawarcia     umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego  zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 

w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

16.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

16.2. W przypadkach  przewidzianych w § 18 projektu umowy dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w 

tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 454-455 ustawy Pzp. 

16.3. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

16.4. Zmiany nie mogą  wykraczać poza zakres świadczenia określony w SWZ. 

16.5. Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 

16.6. Warunki płatności określone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 

16.7. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany   okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
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w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy 

w całości bądź w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – zgodnie z art. 

456 ustawy Pzp. Pozostałe warunki i przesłanki odstąpienia określa § 19 projektu umowy.  

16.8. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: 

16.8.1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty/prace (robocizna, 

materiały)  na okres minimum 36 miesięcy na całość wykonanych robót, począwszy od dnia 

odebrania przez  Zamawiającego robót/prac i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego robót (bez Uwag)  Długość okresu gwarancji stanowi jedno  z kryteriów oceny ofert-

opis w pkt 11.2.4 niniejszej  SWZ. 

 16.8.2. Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat. 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

17.1. W ramach niniejszego postępowania wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego  

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX (art. 505-578) ustawy Pzp. 

17.2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 

wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 

podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

17.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 

dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 

15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

17.4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (na zasadach określonych w art. 

579-590 ustawy Pzp). 

18. KLAUZULA INFORMACYJNA 

18.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   z 04 maja 2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  

18.2. administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych w Centrum  Łowicka- Dom Kultury 

w Dzielnicy Mokotów jest Dyrektor Centrum Łowicka z siedzibą: ul. Łowicka 21, 02-502  Warszawa; 

18.3. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych Wykonawca  

może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Łowicka pod  

          adresem e-mail: iod-centrum@lowicka.pl lub na adres siedziby Centrum Łowicka –Dom     

   Kultury  w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ul. Łowicka 21,02-502 Warszawa; 

18.4. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści 

złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawą Pzp) oraz - w przypadku 

wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą Pzp; 

18.5. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp), osoby korzystające z Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Warszawa oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane Wykonawcy są podmioty 

uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierające 

Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających 

asystę i wsparcie  techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych m.in. firma 

świadcząca usługi serwisowe systemu obiegu dokumentów; 

18.6. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach 

mailto:iod-centrum@lowicka.pl
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archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie   przede wszystkim na podstawie rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji  zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej, a w przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych – przez okres 

trwałości projektu; 

18.7. obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy  jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w   postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

18.8. w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO i nie będą profilowane; 

18.9. Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

c) 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  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);   

18.10. gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  którym jest  Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193  Warszawa, ul. Stawki 

2, tel. +48 22 531 03 00); 

18.11.  Wykonawcy nie przysługuje: 

a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c)   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1  lit. c 

RODO. 

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

L.p. 
Oznaczenie 

załącznika 
Nazwa załącznika 

1 Załącznik nr 1 Formularz oferty 

2 Załącznik nr 2a Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 

3 Załącznik nr 2b Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udział w postępowaniu 

4 Załącznik nr 3 Projekt umowy 

5 Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych 

6 Załącznik nr 5 Wykaz osób 

7 Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

8 Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

9 Załącznik nr 7a Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 

10 Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia 

11 Załącznik nr 9 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

12 Załącznik nr 10 Przedmiary robót 

13 Załącznik nr 11 Kosztorys ofertowy 

 


