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Postanowienia ogólne specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)
W treści SWZ przyjęto następującą numerację:
- rozdziały - np. Rozdział I;
- ustępy - np. Rozdział II ust. 1
- punkty - np. Rozdział III ust. 4 pkt 1);
- litery – np. Rozdział VII ust. 1 pkt 2) lit. a).
Rozdział I.

Informacje o Zamawiającym

Powiat Warszawski Zachodni, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
zwany dalej Zamawiającym
- nr telefonu: 22 733 72 00
- adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pwz.pl
- strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:
https://bip.pwz.pl/redir,przetargi oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ e8c8d46f-32a1477e-802b-d84df45ee290
Rozdział II.

Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt
2 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści
oferty.
2. Prowadzenie negocjacji z Wykonawcami:
1) Zamawiający może prowadzić negocjacje z Wykonawcami, o których mowa w art. 275 ust 2 ustawy
Pzp. Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ.
2) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w zakresie dotyczącym danego zadania, do
negocjacji zostaną zaproszeni trzej Wykonawcy, których oferty nie zostaną odrzucone i którzy
otrzymają największą sumę punktów, przyznaną wg kryteriów określonych w Rozdziale XXV.
3) Jeżeli liczba wykonawców, którzy wezmą udział w postępowaniu będzie mniejsza niż trzech,
Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców do negocjacji. W przypadku gdy kilku wykonawców
uzyska liczbę punktów na pozycji najdalej trzeciej, zostaną wszyscy zaproszeni do negocjacji.
4) Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony,
ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w
odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
5) Jeżeli wykonawca nie złoży oferty dodatkowej, będzie nadal związany ofertą złożoną w terminie o
którym mowa w Rozdziale XXII pkt 11.
6) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty,
podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu
do negocjacji.
7) Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w
zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
8) Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą
korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji.
9) Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega
odrzuceniu.
10) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów wg. kryteriów oceny ofert.
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3. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny.
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji wielobranżowego
nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych przez POWIAT WARSZWSKI ZACHODNI.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi:
dla I części zamówienia - załącznik nr 1a do SWZ - OPZ;
dla II części zamówienia - załącznik nr 1b do SWZ - OPZ.
3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień - Kody
CPV:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego;
4. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w poszczególnych lokalizacjach przed
terminem składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Warunkiem wyznaczenia terminu
wizji jest złożenie wniosku w tej sprawie. O terminie wizji Zamawiający poinformuje wykonawcę/ów oraz
zamieści informację na stronie prowadzonego postępowania, wyznaczając dzień i godzinę.
5. Zakres planowanych do wykonania robót budowlanych jest zamieszony na stronie internetowej
prowadzonych postępowań postępowaniach przetargowych :
1) Dla I części zamówienia - Zamówienia publiczne | BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa
Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim (pwz.pl)
2) Dla II części zamówienia
- Zamówienia publiczne | BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim (pwz.pl)
3)
Rozdział IV.

Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wyłącznie na I i II część zamówienia i przewiduje
następujące części zamówienia:
1)

I część zamówienia - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji
zadania inwestycyjnego „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
POWIATU WARSZWSKIEGO ZACHODNIEGO” – w trzech lokalizacjach ZS nr 1 w Błoniu,
SOSW w Lesznie, SPWZ w Ożarowie Mazowieckim.

2)

II część zamówienia – Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania inwestycyjnego „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU "HOSTEL"

3)

4)

NA TERENIE DPS BRAMKI. BUDOWA SZYBU WINDOWEGO I KLATKI SCHODOWEJ”.
III część zamówienia – Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania inwestycyjnego „BUDOWA WINDY NA POTRZEBY OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLIKA SPWZ – OŻARÓW
MAZOWIECKI”.

IV część zamówienia - dotyczy usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru w inwestycjach
Powiatu Warszawskiego Zachodniego na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

2. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na dwie części zamówienia
UWAGA !!!!
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy na część I lub II w następujących
przypadkach:
a) Odstąpienia od współfinansowania zadania inwestycyjnego opisanego w części I przez budżet
państwa – „Polski Ład”
b) Odstąpienie od współfinansowania zadania inwestycyjnego opisanego w części II przez MCPS
c) Nie podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadań inwestycyjnych
opisanych w części I i II
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Rozdział V.

Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Rozdział VI. Informacja na temat możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 i 8 ustawy Pzp
1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp., dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług
(tj. usługi w zakresie określonym kodami CPV w rozdz. III SWZ), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dla I i II części zamówienia.
Zamawiający przewiduje w szczególności udzielenie zamówienia na wykonanie usług, polegających na
wykonaniu usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru w branżach; konstrukcyjno –
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Rozdział VII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową
Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Rozdział VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w
projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 9a dla I części zamówienia i 9b dla II części zamówienia.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych poniżej i w
projekcie umowy:
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
1) stawki podatku od towarów i usług - w przypadku ustawowej zmiany stawek oraz w konsekwencji
zmiany kwoty brutto wynagrodzenia wynikającej z umowy, polegającej na jego podwyższeniu albo
obniżeniu,
2) zmiana osób reprezentujących strony Umowy,
3) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,
4) zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia się nowych
interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.
5) wydłużenia/skrócenia terminu realizacji umowy w związku ze zmianami umowy na roboty
budowlane nad którymi jest prowadzony wielobranżowy nadzór inwestorski
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu
umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany.
4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w rozdziale XXVII SWZ.
Rozdział IX.

Termin wykonania zamówienia

1. Dla I części zamówienia
1) Zleceniobiorca będzie wykonywał usługę określoną w OPZ dla I części zamówienia w pkt 1 ppkt
2-18, oraz pkt 2-4 od dnia wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy do czasu ich faktycznego
zakończenia, rozliczenia budowy.
2) Zleceniobiorca będzie wykonywał usługę określoną w OPZ dla I części zamówienia w 1 ppkt 1 w
terminie do 5 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji od Wykonawcy robót.
2. Dla II części zamówienia
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1) Zleceniobiorca będzie wykonywał usługę określoną w OPZ dla II części zamówienia w pkt 1 ppkt
1 – 17, oraz pkt 2-4 od dnia wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy do czasu ich faktycznego
zakończenia, rozliczenia budowy.

Rozdział X.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- dla I części zamówienia:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca oraz osoby wskazane
w ofercie wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie pełnili
funkcję:
⎯ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad minimum 4 robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, o wartości minimum 1 000 000,00
PLN dla każdej z robót.
⎯ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad minimum 2 robotami budowlanymi w
specjalności sanitarnej, o wartości minimum 200 000,00 PLN dla każdej z
robót.
⎯ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad minimum 2 robotami budowlanymi w
specjalności elektrycznej, o wartości minimum 200 000,00 PLN dla każdej z
robót.
⎯
- dla II części zamówienia:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca oraz osoby wskazane
w ofercie wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie pełnili
funkcję:
⎯ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad minimum 4 robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, o wartości minimum 500 000,00
PLN dla każdej z robót.
⎯ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad minimum 2 robotami budowlanymi w
specjalności sanitarnej, o wartości minimum 100 000,00 PLN dla każdej z
robót
⎯ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad minimum 2 robotami budowlanymi w
specjalności elektrycznej, o wartości minimum 100 000,00 PLN dla każdej z
robót
Osoby przewidywane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru w części I i II muszą posiadać uprawnienia
budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a
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które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie, wraz z wpisaniem do właściwej izby
samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora
nadzoru odpowiedniej specjalności.
Zamawiający wymaga oświadczenia inspektorów nadzoru poszczególnych branż w których wskażą na jakich
zadaniach pełnili funkcję inspektora nadzoru w odpowiednich specjalnościach (określając datę od-do, zakres
zadania , szacunkową wartość ). Przy obliczaniu doświadczenia nie należy uwzględniać liczby zadań
wykonywanych w tym samym czasie.
UWAGA - Zadeklarowane doświadczenie będzie obliczane poprzez sumowanie miesięcy fizycznego
pełnienia funkcji inspektora nadzoru w danej branży. Każdy rozpoczęty miesiąc uznany będzie jako
pełny.
UWAGA ! Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej, uprawnienia w
wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w SWZ, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Osoba, która posiada uzyskane
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie wykazuje te dokumenty, jako obowiązujące.
Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów
np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie
warunku dotyczącego dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia. Zamawiający określając
wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). Wskazana osoba musi posiadać przynależność do właściwej
izby samorządu budowlanego, czyli powinna być wpisana na listę członków właściwej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
UWAGA ! Potwierdzenie wymaganego doświadczenia inspektora nadzoru poszczególnych specjalności oraz
zadeklarowanego dodatkowego doświadczenia (dodatkowo punktowanego) w specjalności konstrukcyjnobudowlanej dla części I i II zamówienia będzie weryfikowane na podstawie złożonych przez Inspektorów
oświadczeń w którym wskażą na jakich zadaniach pełnili funkcję inspektora nadzoru w odpowiednich
specjalnościach (określając datę od-do, zakres zadania , szacunkową wartość ). Przy obliczaniu doświadczenia
nie należy uwzględniać liczby zadań wykonywanych w tym samym czasie „Bez znaczenia, z punktu widzenia okresu doświadczenia, jest fakt, że w niektórych miesiącach dana osoba
pełniła funkcję przy realizacji dwóch inwestycji, ponieważ nie można podwójnie wliczać tych okresów do
okresu doświadczenia (sygn. akt UZP/DKUE/KU/11/11 Prezesa UZP)”.
Rozdział XI. Korzystanie przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
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potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzić, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

5.

6.

7.

8.

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczy wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy ( Wykonawca
zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wraz z
ofertą składaną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podmiotowe środki dowodowe dotyczące,
tych podmiotów, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania w takim samym zakresie, w jakim
zobowiązany jest złożyć dokumenty sam Wykonawca).
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że na nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie
ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.

Rozdział XII. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie
1) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp;
2) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp tj.:
a) 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;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
2. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający
zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem Wykonawcy.
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3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozdział XIII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w SWZ stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 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 ich złożenia.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w rozdziale X SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1
ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych
(aktualnych na dzień ich złożenia) dotyczących:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7a do SWZ dla I części zamówienia i
7b dla II części zamówienia.
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 ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
5. Zamawiający wymaga, aby oświadczenia , podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty zostały
podpisane odpowiednio przez inspektora nadzoru danej branży, który odpowiada za wykonanie
wykazanych w dokumentach usług.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w
przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
7. Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie Wykonawców którzy nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów, lub
dokumenty te są niekompletne lub zawierają błędy, do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
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9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Rozdział XIV. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej na stronie internetowej
https://bip.pwz.pl/redir,przetargi
oraz
za
pośrednictwem
portalu
(miniportal)
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ e8c8d46f-32a1-477e-802b-d84df45ee290.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów
składanych wraz z ofertą).
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu lub numerem referencyjnym lub identyfikatorem
postępowania dostępnym na miniPortalu.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały
w
Regulaminie
korzystania
z
miniPortalu
(dostępnym
pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/regulamin).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 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 (Dz. U. z
2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9. Dokumenty lub oświadczenia, inne niż stanowiące ofertę, składane są – za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego za pośrednictwem miniPortalu (Formularza do
komunikacji) lub poczty elektronicznej – bez ich uprzedniego zaszyfrowania. Zaszyfrowanie takich
dokumentów lub oświadczeń i przesłanie ich za pośrednictwem Formularza do komunikacji spowoduje
brak możliwości ich odszyfrowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert
i wniosków)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż składanych wraz z ofertą), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email
zamówienia.publiczne@pwz.pl
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Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email.
Rozdział XV. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia
1. Każdy Wykonawca zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z
wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić
treść SWZ, którą udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
Rozdział XVI. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami, w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania:
1) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Piotr Sienkiewicz, tel. (22) 733-72-76, email: psienkiewicz@pwz.pl
2) w sprawach związanych z procedurą zamówień publicznych:
Dorota Zwolińska tel. (22) 733-72-78, email: dzwolinska@pwz.pl
Rozdział XVII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Cena oferty za przedmiot zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie koszty jakie mogą się pojawić w
trakcie realizacji zamówienia w tym konsultacje telefoniczne, e-mailowe opisane w umowie i SWZ, oraz
wynikające z przepisów branżowych w tym Prawa Budowlanego. Zamawiający nie przewiduje
zwiększenia wynagrodzenia w przypadku konieczności większej ilości wizyt na budowie.
3. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie
dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
4. Cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z
regułą matematyczną.
5. Cena musi być podana cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego VAT. Cena podana w ofercie powinna
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, przy zastosowaniu
należnego VAT.
6. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
7. Cena oferty powinna być obliczona przez Wykonawcę na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem wytycznych określonych w niniejszej SWZ.
8. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z
opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia
tj. koszty organizacji, obsługi, ubezpieczenia i innych wynikających z umowy.
9. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą.
10. Zaleca się Zleceniobiorcą zapoznanie się z zakresem prac projektowych i budowlanych które są planowane
do wykonania, a nad realizacją których będzie pełniony wielobranżowy nadzór inwestorski.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r.
poz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w
tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca ma
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obowiązek: poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego; wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; wskazania wartości towaru lub
usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; wskazania stawki podatku
od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
13. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rozdział XVIII.

Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza
oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
2. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres swojej skrzynki ePUAP, za pośrednictwem
którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem, a także adres poczty
elektronicznej. W przypadku niepodania adresu skrzynki ePUAP w formularzu oferty, Zamawiający
kierować będzie korespondencję przeznaczoną dla Wykonawcy na adres skrzynki ePUAP, z której
Wykonawca złoży ofertę. Zamawiający nie odpowiada za konsekwencje niepodania albo podania
niewłaściwego adresu skrzynki ePUAP przez Wykonawcę.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem miniPortalu. Oferta musi być
sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, w języku polskim.
4. Inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na
język polski.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie
(pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy
dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy które Zamawiający może
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
6. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2
do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz
spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ.
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o
udzielenie zamówienia publicznego
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp). Zobowiązanie lub inny podmiotowy
środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Dowód wniesienia wadium:
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a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w
wyodrębnionym pliku) elektroniczny oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie
wadium – zgodnie z rozdziałem XXI SWZ;
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą
potwierdzenie nadania przelewu.
7. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane przez Wykonawcę:
- oferta,
- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
- podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
- pełnomocnictwa,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.) – tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane w postępowaniu,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne – tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Zaleca się sporządzenie przekazywanych dokumentów w formacie .pdf, a także – w przypadku opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – złożenie podpisu w formacie PAdES. W przypadku
podpisywania oświadczeń lub dokumentów sporządzonych w formacie innym niż .pdf – w przypadku
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się zastosowanie kwalifikowanego
podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie wewnętrznym. W przypadku użycia
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać
aby przekazać zarówno podpisywane oświadczenie lub dokument oraz plik podpisu zewnętrznego.
9. Opatrzenie dokumentów podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystajpodpis-zaufany. Aby opatrzyć
oświadczenia lub dokumenty podpisem zaufanym należy posiadać profil zaufany ePUAP. Szczegóły
dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują się na stronie serwisu gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
10. Opatrzenie dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania dowodu osobistego z certyfikatem
podpisu osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika. Szczegóły dotyczące podpisu osobistego
oraz e-dowodu znajdują się w serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpisosobisty
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi
dokumentami, w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie – zgodnie z obowiązującymi przepisami
– wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy.
12. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów
elektronicznych.
Rozdział XIX. Informacja na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

13

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą
stosowne pełnomocnictwo, nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy
podpiszą ofertę.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw do wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o
wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnienie; dopuszcza się oświadczenie złożone
łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika
występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego rozdziału SWZ.
7. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać
możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty
wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa
w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenia zamówienia.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Rozdział XX. Informacja na temat Podwykonawców
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy wyłącznie w zakresie
pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej lub elektrycznej.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy/ów, musi wyraźnie w
ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz
podać nazwę Podwykonawców. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty,
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań przez kierownika
zespołu tj. zadań z zakresu pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia .
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
wymagane informacje na temat zmiany Podwykonawców.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z kierowania
zespołem oraz odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

14

Rozdział XXI. Wadium
1. Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla I części zamówienia: 2 560,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100);
- dla II części zamówienia: 280,00 zł (słownie dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2
ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 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
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
310 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego:
Santander Bank Polska S.A. nr rachunku 35 1090 1056 0000 0001 4916 5045
Zalecany tytuł przelewu: "Wadium – IZA.272.1.6.2022”
5. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu z konta prywatnego (brak nazwy firmy Wykonawcy w nazwie
konta), do tytułu przelewu należy dodać informację o nazwie Wykonawcy, którego oferta zostaje
zabezpieczona.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w
przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert.
7. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez miniPortal - w
wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na
każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być
krótszy niż termin związania ofertą.
9. Zwrot wadium z urzędu: Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7
dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.
10. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy: Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7
dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej
niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w
przydatkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
12. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów
polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu
polskiemu i polskiemu sądownictwu.
Rozdział XXII. Sposób i termin składania ofert
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1. Identyfikator postępowania: e8c8d46f-32a1-477e-802b-d84df45ee290 oraz inne dane konieczne do
poprawnego złożenia oferty, w tym także narzędzie do szyfrowania plików, znajdują się na miniPortalu w
zakładce „Dla Wykonawców”, „Lista wszystkich postępowań”, w szczegółach niniejszego postępowania
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ e8c8d46f-32a1-477e-802b-d84df45ee290
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać właściwe dane postępowania – w przypadku podania
niewłaściwych danych odpowiedzialność za nieprawidłowe złożenie oferty albo niezłożenie oferty ponosi
Wykonawca.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również za pośrednictwem miniPortalu, w zakładce „dla
Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”. Narzędzie do szyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępne dla Wykonawców bezpośrednio w szczegółach niniejszego postępowania na miniPortalu pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ e8c8d46f-32a1-477e-802b-d84df45ee290.
3. Nazwa Zamawiającego w systemie ePUAP (nazwa odbiorcy) to:
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Adres skrzynki ePUAP

/v77p4brq4i/skrytka

Po jej podaniu w formularzu, adres skrzynki ePUAP Zamawiającego automatycznie pojawi się w
odpowiednim polu formularza. Za złożenie oferty podmiotowi innemu niż Zamawiający w wyniku podania
niewłaściwej nazwy Zamawiającego w systemie ePUAP odpowiada Wykonawca.
4. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w udostępnionej przez Urząd Zamówień
Publicznych
Instrukcji
użytkownika
dostępnej
na
miniPortalu
pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. Bezpośrednie łącze do instrukcji użytkownika systemu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf .
5. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę, jeśli znajdują się w odrębnych plikach,
należy łącznie skompresować do jednego pliku archiwum (folderu skompresowanego) w formacie .zip,, a
następnie zaszyfrować przy użyciu narzędzia dostępnego bezpośrednio w szczegółach niniejszego
postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ e8c8d46f-32a1477e-802b-d84df45ee290 za pomocą aktywnego pola „Wybierz pliki do zaszyfrowania”.
6. W przypadku, gdy oświadczenia lub dokumenty przekazywane w postępowaniu przy użyciu wskazanych
wyżej środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (nazwą zawierającą element w postaci np. „tajemnica
przedsiębiorstwa”).
7. W przypadku, gdy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywane są łącznie z ofertą,
odpowiednio oznaczony plik zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa należy, wraz z pozostałymi plikami
zawierającymi inne oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę, skompresować do jednego pliku
archiwum (folderu skompresowanego) w formacie .zip a następnie zaszyfrować przy użyciu narzędzia
dostępnego bezpośrednio w szczegółach niniejszego postępowania na miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ e8c8d46f-32a1-477e-802b-d84df45ee290 za pomocą
aktywnego pola „Wybierz pliki do zaszyfrowania”.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w udostępnionej przez Urząd
Zamówień Publicznych Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. Bezpośrednie łącze do instrukcji użytkownika systemu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający
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niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu wyznaczonego na wniesienie
odwołania.
11. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 09 maja 2022 r., do godz.
15:00.
Rozdział XXIII.

Związanie Wykonawcy ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 07 czerwca 2022 r.
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.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do
kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.
Rozdział XXIV.

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie i na komputerze
Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Zamawiającemu po
zalogowaniu, w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania, a następnie jego otwarcie przy pomocy aplikacji obsługującej dany format, w którym
zostały sporządzone oświadczenia lub dokumenty składające się na ofertę.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Jeżeli nastąpi awaria systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Rozdział XXV. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Ocena ofert odbędzie się odrębnie dla każdej części zamówienia.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej dla części I i II zamówienia zostanie dokonana według następujących
kryteriów oceny ofert:
Kryterium
Waga
Cena oferty (C)
60%
Doświadczenie zawodowe
40%
Inspektora Nadzoru (IN)
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
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4. W kryterium „Cena oferty” Zamawiający będzie brał pod uwagę zaoferowaną cenę brutto za wykonanie
całego zamówienia, a liczba punktów zostanie przyznana wg poniższego wzoru:
C-liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w kryterium „Cena
𝑪𝒎𝒊𝒏
oferty”
𝑪=
𝒙 𝟔𝟎
Cmin-cena oferty z najniższą ceną
𝑪𝒃
Cb-cena oferty badanej
5.

W kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru” Zamawiający będzie brał pod uwagę
doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej, wskazanego do
realizacji zamówienia wyrażony w liczbie pełnych lat, a liczba punktów zostanie określona następujący
sposób:
Doświadczenie zawodowe
Inspektora Nadzoru
37-49 miesięcy
50-62 miesięcy
63-75 miesięcy
76 miesięcy i więcej

Przyznana punktacja
10 punktów
20 punktów
30 punktów
40 punktów

Jeżeli Wykonawca zaoferuje doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru dłuższe niż limitowane, do
oceny oferty Zamawiający przyjmie okres skrócony do określonego limitu.
W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego kryterium, oferta
otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. – opis do kryterium.
UWAGA! Potwierdzenie zadeklarowanego doświadczenia inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjnobudowlanej dla części I i II zamówienia będzie weryfikowane na podstawie złożonego przez Inspektora
oświadczenia w którym wskaże na jakich zadaniach pełnił funkcję inspektora nadzoru w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej (określając datę od - do, zakres zadania , szacunkową wartość ). Przy obliczaniu
doświadczenia nie należy uwzględniać liczby zadań wykonywanych w tym samym czasie „Bez znaczenia, z punktu widzenia okresu doświadczenia, jest fakt, że w niektórych miesiącach dana osoba
pełniła funkcję przy realizacji dwóch inwestycji, ponieważ nie można podwójnie wliczać tych okresów do
okresu doświadczenia (sygn. akt UZP/DKUE/KU/11/11 Prezesa UZP)”. Deklarowany powyżej czas pełnienia
funkcji inspektora nadzoru będzie wyliczany jako suma miesięcy fizycznego wykonywania tej funkcji.
Zadeklarowane doświadczenie będzie obliczane poprzez sumowanie miesięcy fizycznego pełnienia
funkcji inspektora nadzoru w danej branży. Każdy rozpoczęty miesiąc uznany będzie jako pełny.
6. Łączna punktacja oferty = C + IN
W powyższych kryteriach oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ, i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
8. 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. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
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.
Rozdział XXVI.

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
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Rozdział XXVII.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione o wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp,
po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane
wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
3. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych
Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia,
2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych
podmiotów (np. umowa konsorcjum),
3) złożenia innych oświadczeń lub dokumentów, które wynikają z projektowanych postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
5. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Rozdział XXVIII.

Środki ochrony prawnej

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 Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.
Rozdział XXIX.

Informacja w sprawie zwrotu kosztów w postępowaniu

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział XXX. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI,
reprezentowany przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie
Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, adres e-mail: kancelaria@pwz.pl,
▪ informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ożarowie
Mazowieckim można uzyskać pod adresem e-mail: iod@pwz.pl,
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. IZA.272.1.6.2022 prowadzonym w
trybie podstawowym;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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;
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▪

▪
▪

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

Rozdział XXXI.

Spis załączników do SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu;
Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu
wykluczeniu;
Załącznik nr 5 - Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 7a – Wykaz usług dla I części zamówienia;
Załącznik nr 7b – Wykaz usług dla II części zamówienia;
Załącznik nr 9a – Projekt umowy dla I części zamówienia;
Załącznik nr 9b – Projekt umowy dla II części zamówienia;
Załącznik nr 1a do SWZ – Załącznik nr 1a do SWZ– OPZ
Załącznik nr 1b do SWZ – Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ
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