
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Remont części pomieszczeń piwnicznych od strony ul. Boduena w budynku Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006212789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uokik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw konkurencji i konsumentów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont części pomieszczeń piwnicznych od strony ul. Boduena w budynku Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eece05ca-e08a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110634/03

2.6.) Wersja ogłoszenia: 03
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-12 08:57

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007754/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont pomieszczeń oraz korytarzy w budynku UOKiK

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/482205

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https//:platformazakupowa.pl/pn/uokik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
https//:platformazakupowa.pl/pn/uokik Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na
platformie, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie. Wykonawca składa podpis
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej
RODO), uprzejmie informujemy że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibę przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950
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Warszawa; 2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną na adres mail: iod@uokik.gov.pl; 3. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a
podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 4. odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe 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; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: a. na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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, przy czym 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BBA-2.262.18.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji
inwestycji 
pn. „Remont części pomieszczeń piwnicznych od strony ul. Boduena w budynku Urzędu
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Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1”.
Zakres robót budowlano – remontowych związanych z remontem części pomieszczeń
piwnicznych obejmuje w szczególności:
1) zabezpieczenie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obrębie remontowanych
pomieszczeń, 
2) demontaż opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych, urządzeń sanitarnych, rozebranie
ścianek działowych,
3) rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, płytek i systemu parkietowego oraz
wykładziny ściennej z płytek, położenie nowej posadzki z kamieni sztucznych, montaż nowych
mat gumowych typu puzzle, cyklinowanie pozostałego systemu parkietowego,
4) demontaż skorodowanej lub uszkodzonej instalacji wodnej, następnie odtworzenie po
istniejącym śladzie i przekroju elementów,
5) naprawa zarysowań ścian i sufitów, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni ścian
szpachlą gipsową, gruntowanie, malowanie ścian i sufitów,
6) demontaż 1 szt. drzwi wewnętrznych wraz z montażem nowych,
7) demontaż 1 szt. drzwi zewnętrznych stalowych wraz z montażem nowych,
8) licowanie ścian płytkami gresowymi o wymiarach 40x40,
9) demontaż starych i montaż nowych sufitów podwieszanych,
10) montaż nowych ścianek działowych,
11) montaż nowych urządzeń sanitarnych,
12) montaż nowych gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych,
13) montaż nowych elementów wyposażenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1. Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ;
2. Projekt budowlano-wykonawczy remontu części pomieszczeń piwnicznych, stanowiący
Załącznik Nr 2a do SWZ;
3. Projekt budowlany remontu w zakresie wymiany drzwi zewnętrznych od strony ul. Boduena,
stanowiący Załącznik Nr 2b do SWZ;
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, zwana dalej „STWiOR”, stanowiąca
Załącznik Nr 3 do SWZ; 
5. Przedmiar robót, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ;
6. Projektowane Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
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podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych), 
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie
mniejsza niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2. zdolności technicznej lub zawodowej: 2.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji
przedmiotu zamówienia,
tj. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy (robót ogólnobudowlanych), która:
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 posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
oraz
 posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami zawierającymi roboty w
zakresie ogólnobudowlanym i instalacji sanitarnych w czynnym budynku użyteczności publicznej
oraz 
 został/a wpisany/a na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.
2.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co
najmniej dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty) na roboty budowlane w czynnym budynku
użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym obejmujące w swoim zakresie branżę sanitarną o wartości
nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), a roboty te zostały
wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.
Zamawiający „odrębny kontrakt” rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę
pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.
Zamawiający za prowadzenie i zrealizowanie robót budowlanych w czynnym obiekcie uzna
roboty budowlane, które były prowadzone w obiektach budowlanych, które były użytkowane
podczas prowadzenia robót budowlanych.
Przez „budynki użyteczności publicznej” należy rozumieć „budynki przeznaczone na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. 1.1. oświadczenie 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 2021 r. poz. 275), 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 – załącznik Nr 7 do SWZ;
2. 1.4. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1.informacji banku lub spółdzielczej kasykasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w
wysokości co najmniej 
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
2. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę ubezpieczenia nie mniejsza niż 500 000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych) (np. aktualna polisa OC);
3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty 
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
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w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, potwierdzającym spełnianie
warunku określonego w pkt 2.4.2. lit. A Części II SWZ (załącznik Nr 12 do SWZ);
Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/Odbiorcę zamówienia. 
4. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
kierownika budowy odpowiedzialnego za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacją na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, potwierdzających
spełnianie warunku określonego w pkt 2.4.1. lit. A Części II SWZ (załącznik Nr 13 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 6 do SWZ;
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w pkt 1
lit. B 
Części II SWZ (Załącznik Nr 8 do SWZ);
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 2
lit. A Części II SWZ (Załącznik Nr 9 do SWZ);
4. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 i 3 stanowią wstępne
potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
5. Zobowiązania innego podmiotu , o którym mowa w lit. D części II SWZ (jeżeli dotyczy)
(Załącznik Nr 10 do SWZ); 
6. Oświadczenia z pkt. 2 i 3 dla innego podmiotu (jeżeli dotyczy);
7. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym
mowa 
w pkt 3 lit. E części II SWZ (jeżeli dotyczy) (Załącznik Nr 11 do SWZ);
8. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa
potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia
oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich
dokumentów składanych wraz 
z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
9. Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu
ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00
zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. 
poz. 299).
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4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów NBP O/O Warszawa Nr 40 1010 1010 0078 7813
9120 0000, z adnotacją „wadium - numer sprawy BBA-2.262.18.2021”.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone jako oryginał gwarancji 
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
5.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5. w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
5.6. beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów;
5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby gwarancja lub poręczenie obejmowała swą
treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone 
do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, 
o których mowa w pkt 2 i 3 lit. F części II SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, 
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej SWZ
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
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7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy PZP i w pozostałych
postanowieniach Umowy, możliwość zmiany Umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego
postępowania 
w następujących przypadkach i zakresach:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia lub innych postanowień Umowy (w tym zmiana
sposobu wykonywania Umowy, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadająca mu
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni
wpływ 
na terminowość i sposób wykonania niniejszej umowy;
2) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbędne do prawidłowej
realizacji zamówienia związane z zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i
niezależnych 
od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego
zakresu przedmiotu zamówienia korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego, przy
jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów
przedmiotu zamówienia;
3) zmiany postanowień umowy związane ze:
a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony Umowy i osób
reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadków losowych),
b) zmianą numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej Umowie,
c) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy,
d) zmianą w KRS, wpisie do CEiDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy,
e) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
f) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku ze zmianą warunków
realizacji Umowy,
4) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie 
po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności wstrzymanie realizacji Umowy z uwagi na:
a) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym
wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
b) nieprzekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie wynikającym z § 6 ust. 1 Umowy lub
wstrzymanie robót nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
5) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawartych w § 5 ust. 6 umowy,
6) zmiany wynagrodzenia w przypadkach zawartych w § 9 ust. 3 umowy.
2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę
postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej na zasadach wskazanych
w art. 78 lub 78(1) Kodeksu cywilnego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uokik.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 11:15
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8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający umożliwia odbycie przez
Wykonawcę wizji lokalnej.
Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 20 lipca 2021 r. godz.10:00 z częstotliwością co 30
minut. Wykonawcy będą zapraszani według kolejności zgłoszeń. Ze względu na
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w wizji mogą wziąć udział maksymalnie 2
osoby z zewnątrz ze strony jednego Wykonawcy. 
Zbiórka zainteresowanych Wykonawców odbędzie się przed wejściem głównym do budynku
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy
1.
Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 10:00 przesłać
wykaz osób (imię i nazwisko), które mają wziąć udział w zebraniu za pomocą formularza „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego” na platformie zakupowej pod adresem:
https:platformazakupowa.pl/pn/uokik.
Udział Wykonawców w wizji lokalnej jest dobrowolny. Brak udziału w ww. wizji lokalnej nie
będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp.
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibę przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa; 2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną na adres mail: iod@uokik.gov.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe 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; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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, przy czym 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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